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BAB 1 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, perusahaan Indonesia maupun perusahaan asing mengalami 

peningkatan pertumbuhan persaingan bisnis dan perekonomian yang sangat pesat, sehingga 

setiap perusahaan dituntut untuk tetap bisa bertahan dan memiliki keunggulan tersendiri 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Maka dari itu perusahaan diwajibkan untuk terus 

berinovasi agar tidak mengalami kebangrukatan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan 

perusahaan merupakan sebuah prestasi kinerja keuangan. Cara yang digunakan untuk 

mendapatkan presatasi kinerja keuangan, dengan cara mengukur kinerja keuangan dan melihat 

laporan keuangan.Menurut Irwan (2013), menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

merupakan alat ukur bagi investor yang menilai suatu perusahaan. Pengukuran kinerja 

keuangan mempunyai fungsi untuk manajemen mengambil keputusan dan juga dapat untuk 

memperlihatkan kepada investor maupun pelanggan atau masyarakat umum bahwa 

perusahaaan mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan memiliki kredibillitas 

yang baik maka hal tersebut akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya. 

Sedangkan penilaian kinerja keuangan dalam perusahaan dapat diukur dan dijadikan bisa 

sebagai dasar pengambilan keputusan yang baik dari pihak internal. Cara yang digunakan untuk 

menilai dan mengukur kinerja dengan melihat laporan keuangan, hal tersebut akan mengetahui 

laporan keuangan dan isi didalalam aktivitas perusahaan. Lianto (2010) menyatakan bahwa 

Laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja 

keuangan perusahaan dan juga untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan hakikatnya 

merupakan informasi yang penting dan berpengaruh pada pihak yang berkepentingan, 

khususnya investor. Salah satu karakteristik laporan yaitu mewaktu pelaporan. Laporan yang 

tidak diinformasikan dengan tepat waktu, maka akibatnya akan hilang kepada para pemegang 

saham maupun pelanggan. Maka dari itu, apabila laporan keuangan tidak segera 

dipublikasikan maka akibatnya akan lambatnya keputusan ekonomi. 

Cara laporan keuangan agar akuntabel, maka penerapan good corporate governance 

harus benar-benar memerhatikan. Good Corporate Governance merupakan tata kelola 

perusahaan yang menjelaskan hubungan partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah 

kinerja perusahaan. Perusahaaan yang mempunyai implementasi corporate governance 

merupakan bentuk dari etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen 

perusahaan dan implementasi coporate governance yang hubungannya dengan peningkatan 

nilai perushaaan. Selain itu perusahaan harus mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan 
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semua informasi keuangan kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan, maka 

dari itu perusahaan harus memandang GCG bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai 

upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Peran pentingnya penerapan GCG salah 

satunya untuk mendirikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya dan 

pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Brighdam 2011). Peningkatan nilai 

perusahaan dapat dicapai dengan beroperasi mencapai laba yang ditargetkan perusahaan 

tersebut, melalui laba yang diperoleh, mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelagsungan hidup perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mempunyai hambatan umum yang sifatnya 

fundamental. Salah satu hambatan adalah : 

1. Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang memiliki secara 

efektif dan efesien yang mencangkup seluruh bidang aktivitas, manajemen pemasaran, 

produksi. 

2. Konsitensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga 

secara praktis perusahaan harus mampu meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi 

antara manajemen dan pemegang saham. 

3. Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan dana ekstern, bahwa dana tersebut 

digunakan secara tepat dan efesien, serta memastikan manajemen bertindak yang terbaik 

untuk kepentingan perusahaan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memiliki sistem tata kelola 

yang baik. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, maka perusahaan harus memilki 

GCG yang baik, agar perusahaan tersebut tidak mengalami kegagalan dalam menjalankan 

perusahaan. Jika perusahaan menerapkan GCG dengan baik maka hal tersebut dapat 

menguntungkan perusahaan, karena para investor akan tertarik untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Penerapan GCG yang baik maka kinerja perusahaan juga baik. 

Hal lain yang perlu diperhatikan selain kinerja keuangan perusahaan adalah 

memperhatikan tingkat rentabilitas. Menurut Munawir (2007:33), rentabilitas menyatakan 

bahwa kemampaun perusahaan atau kesuksesesan perusahaan dapat dilihat dengan laba selama 

periode tertentu. Perusahaaan mengetahui aktivanya secaranya produktif dilihat dari 

rentabilitas. Fungsi rentabilitas untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang digunakan 

untuk memproyeksikan keuntungan yang diinginkan dan dihasilkan dari tahun yang akan datang 

dengan aset yang dimilki dan kewajiban yang dipenuhi baik jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

Penelitian sebelumnya mengenai penelian Good Corporate Governance yang dilakukan 
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Risky (2013) dengan variabel komite audit, kepemilikan manejerial, komisaris independen 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yuni dan Nur (2015) menyatakan dewan 

komisaris memiliki pengaruh sigifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan 

kepemilikan manajerial, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Fiardana (2016) menyatakan dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan komisaris independen dan komite audit 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sari (2016) menyatakan leverage dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan likuiditas tidak 

berpengaruh siginfikan terhdap kinerja keuangan perusahaan. Widarsono (2015) menyatakan 

profitabilitas, leverage tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.Fenomena yang 

terjadi dengan adanya Good Corporate Governance adalah bahwa ada salah satu perusahaan 

manufaktur sektor makanan dan minuman yang pernah dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia 

yaitu PT Davomas Abadi Tbk, PT DAVO di Bursa Efek Indonsia (BEI) disebabkan karena 

pada tahun 2012-2015 perusahaan tersebut mengalami keterlambatan membayar denda, maka 

akibatnya perusahaan PT DAVO mengalami kesulitan keuangan dan juga PT Davo tersebut 

mengalami tata kelola yang semakin merosot. (detikfinance.com). 

Dipilihnya perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian, karena 

berdasarkan informasi yang diperoleh industri makanan dan minuman memberikan kontribusi 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada I tahun 2015, pertumbuhan makakan 

dan minuman mencapai 8,16 %, lebih tinggi dari pertumbuhan industri non migas sebesar 

5,21%. Kemudian pada tahun 2016 kinerjanya naik sebesar 8,33%, lalu pada tahun 2017 

mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 9,23 %. Pada tahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar 7,91%, dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia telah menghadapi 

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hasil survei bank Indonesia meyatakan, 

pelemahan nilai tukar Rupiah juga berdampak pada beban kinerja keuangan perushaaan 

(www.bi.go.id). Maka terjadi perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada kelompok makanan 

dan minuman dan perlambatan turunnya harga minyak kelapa sawit dunia yang dampakanya 

pada penurunan nilai ekspor kelapa sawit dan nilai ekspor industri makanan secara keseluruhan. 

(Kementrian Perindutrian Republik Indonesia). Selain itu perusahaan makanan dan minuman 

menjadi salah satu perusahaan yang memegang peranan penting dalam kebutuhan masyarakat. 

Dengan tingginya minat kebutuhan konsumen, semakin besar pula persaingan dalm dunia 

bisnis. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN RENTABILITAS 
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TERHADAP KINERJA KEUAGAN PERUSAHAAAN MAKANAN DAN MINUMAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang yang telah didaptkan sebelumnya, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

4. Apakah rentabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan 

4. Untuk menguji rentabilitas terhadap kinerja keungan perusahaan 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan 

lebih lanjut mengenai kinerja keuangan perusahaan. 

b. Sebagai refrensi untuk memperluas wawasan mengeani faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah mempermudah perusahaan 

untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, 

peniliti dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang terdapat pada kinerja keuangan 

perusahaan, dan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki 

kinerja keuangan perusahaan. 

 


