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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman membuat perusahaan dituntut untuk 

selalu berinovasi dan berimprovisasi. Setiap perusahan pasti akan bersaing 

dan berjuang memasarkan produk andalan mereka masing-masing demi 

mencapai kesuksesan perusahaan. Untuk itu, perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, 

hubungan perusahaan, masyarakat, investasi sosial perusahaan, dan kinerja 

keuangan perusahaan supaya citra perusahaan menjadi baik (Rahmani dan 

Andayani, 2013).  

Salah satu perusahaan yang mengalami perkembangan cukup pesat 

yaitu perusahaan sektor property dan real estate. Tingginya kebutuhan 

terhadap tempat tinggal menjadikan property termasuk kebutuhan primer 

manusia. Dengan adanya PP Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengadaan 

tempat tinggal jelas membuat perusahaan property semakin melonjak 

permintaanya. Menggeliatnya kembali sektor properti tercermin dari kinerja 

keuangan sejumlah emiten properti, termasuk PT Alam Sutera Realty Tbk 

(ASRI). Pada triwulan ketiga tahun 2017 ini, ASRI mencatatkan kenaikan 

pendapatan signifikan yaitu 66,59%. Seiring kenaikan pendapatan, ASRI 

juga membukukan pertumbuhan laba sebesar 69,62% year on year (yoy) 

menjadi Rp 1,12 triliun dari sebelumnya hanya Rp 660,72 miliar 

(Investasi.kontan.co.id). Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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kinerja dalam perusahaan property bekerja dengan baik sehingga saat ini 

memberikan peluang dan kesempatan yang cukup besar untuk berinvestasi.  

Kesuksesan suatu perusahaan diukur dari keberhasilan atas 

pelaksanaan fungsi-fungsi struktural dalam perusahaan. Hal tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa adanya tata kelola perusahaan (good 

corporate governance) yang berintegritas dan terstruktur (Dewi dan 

Widagdo, 2012).      

Menurut Rossi dan Panggabean (2012), kinerja perusahaan adalah 

penentuan ukuran dalam menilai keberhasilan suatu peruahaan. Penilain 

kinerja dapat dilihat dari analisis laporan keuangan dan dari perubahan 

harga saham. Penilaian kinerja juga dimanfaatkan manajer untuk hal-hal 

seperti:  

a.  mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal;  

b.  membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 

karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian;  

c.  menyediakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan;  

d.  menyediakan umpan balik (feedback) bagi karyawan mengenai 

bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka;  

e. menyediakan suatu dasar bagi distribusi menilai kinerja mereka. 

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah 
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bagi stakeholder (Moraldi dkk, 2012). Corporate governance muncul 

karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian 

perusahaan. Permasalahan tersebut hubungannya ialah antara pemilik modal 

dengan manajer dimana pemilik sulit dalam memastikan bahwa dana yang 

ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak 

menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return (Vintila dan 

Gherghina, 2012). Untuk itu tujuan penerapan good corporate governance 

adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, 

dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi 

investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (Widagdo dan Chariri, 2014).  

Dalam penelitian ini, faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan 

yaitu good corporate governance. Good corporate governance  

dipresentasikan dengan komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen, dan dewan komisaris.  

Komite audit memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaporan kinerja manajemen. Dengan ini, penilaian komite audit terhadap 

pelaporan kinerja manajemen diharapkan akan semakin objektif dan andal, 

juga mencegah timbulnya moral hazard (kecurangan agent terhadap 

principal) dan menengahi agency problem sehingga nantinya principal dan 

agent akan memiliki keselarasan tujuan yang berimbas pula pada 

meningkatnya kinerja perusahaan (Widagdo dan Chariri, 2014) 
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Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar 

negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Dewi, 2008). 

Menurut Herawati (2013) yang sering disebut sebagai investor yang canggih 

(sophisticated) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi 

periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor 

non instusional. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang 

dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Kepemilikan 

manajerial perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Apabila dalam perusahaan terdapat kepemilikan manajerial, yaitu direktur 

memiliki saham perusahaan, maka kinerja perusahaan akan berada pada titik 

optimal. Ini terjadi karena direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan 

dapat menginstruksikan dan mengendalikan pengelolaan perusahaan secara 

langsung (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga kemungkinan munculnya 

agency problem akan semakin tipis jika dibandingkan perusahaan yang 

tidak memiliki kepemilikan manajerial.   

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang Good Corporate Governance 

(Kusumawardhani, 2012). Dengan adanya komisaris independen dapat 

menjadi penengah ketika terdapat perselisihan yang terjadi diantara para 

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan 

nasihat kepada manajemen.  
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Peranan dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, 

salah satunya adalah komposisi keanggotaannya. Efektivitas fungsi 

pengawasan dewan tecermin dari komposisinya, apakah pengangkatan 

anggota dewan berasal dari dalam perusahaan dan/atau dari luar perusahaan 

(Darwis, 2009). Komposisi keanggotaan dewan dalam hal ini, semakin 

besar persentase anggota yang berasal dari luar perusahaan, akan 

menjadikan peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena dianggap 

semakin independen. 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai kinerja 

perusahaan. Veno (2015) melakukan penelitian pada perusahaan go public 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 sebanyak 48 perusahaan, dengan 

tahun pengamatan selama 3 tahun menyatakan bahwa good corporate 

governance yang dipresentasikan menjadi 4 yaitu dewan direksi, komisaris 

independen, total dewan komisaris, dan komite audit, hasilnya dewan 

direksi dan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan sedangkan komisaris independen dan total dewan komisaris 

tidak berpengaruh signifikan.  

Rossi dan Panggabean (2012) melakukan penelitian terhadap good 

corporate governance dengan mengambil sampel Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) untuk 2006 sampai 2009 dari The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG) digunakan untuk mengukur 

pengaruh corporate governance dengan Tobin’s Q pada kinerja pasar 

perusahaan dan Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja 
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operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 

perusahaan yang mengikuti survey IICG dari tahun 2006 hingga 2009 yang 

termasuk dalam 10 besar pemeringkatan indeks corporate governance yang 

dikeluarkan IICG dan laporan keuangan perusahaannya terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) juga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan signifikan antara corporate governance dengan 

Tobin’s Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara 

corporate governance dengan ROE (kinerja operasional).  

Dewi dan Widagdo (2012) dalam penelitian yang menggunakan 

populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menyatakan 

corporate social responsibility berpengaruh secara signifikan terhadap good 

corporate governance. Good corporate governance berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Corporate social responsibility 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan melalui good 

corporate governance sebagai variabel intervening.   

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2012), praktek 

Good Corporate Governance pada penelitian ini diukur dengan kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Kualitas 

Audit. Kinerja Perusahaan diukur dengan nilai Return on Equity sebagai 

kinerja operasional perusahaan dan Tobin’s Q sebagai nilai kinerja pasar 

perusahaan.  Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil 

kesimpulan bahwa Good Corporate Governance mempengaruhi nilai 

kinerja pasar perusahaan dengan menggunakan Regresi Simultan (Uji F). 

Namun, Good Corporate Governance tidak mempengaruhi secara Uji 
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Signifikansi Parameter Indivudual (Uji t) terhadap Return on Equity dan 

Tobin’s Q. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo dan Chariri (2014), menguji 

good corporate governance yang diproksikan melalui ukuran dewan 

komisaris, independensi komite audit, independensi dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat 

komite audit. Hasilnya menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Independensi 

komite audit, independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, 

jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian Veno (2015) yang 

menggunakan variabel independen good corporate governance dan kinerja 

perusahaan sebagai variabel dependen. Untuk good corporate governance di 

presentasikan dengan dewan direksi, komisaris independen, total dewan 

komisaris dan komite audit.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: 

pertama, terletak pada sampel perusahan dan periode penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor property 

dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2016.    

Alasan menggunakan perusahaan sektor property dan real estate 

sebagai objek penelitian karena perusahaan property dan real estate sedang 

menjadi sebuah investasi besar dikalangan masyarakat serta memiliki 
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prospek yang cerah di masa yang akan datang melihat potensi jumlah 

penduduk yang bertambah besar (investasi.kontan.id).  

Perbedaan kedua yaitu peneliti ingin meneliti kembali pengaruh 

good corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan mengambil 

variabel komite audit dan komisaris independen serta menambah 3 variabel 

yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan 

komisaris. Perbedaan ketiga yaitu pada tahun amatan. Penelitian ini 

menggunakan periode 2013-2016 karena di tahun tersebut data laporan yang 

diambil untuk di uji hasilnya masih relevan dengan tahun sekarang.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahan?  

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan? 

4. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan? 

5. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan 
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2. Untuk membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahan 

3. Untuk membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan 

4. Untuk membuktikan komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan 

5. Untuk membuktikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis 

maupun praktis.  

1. Bagi Investor  

Sebagai bahan untuk menambah referensi penggunaan dana untuk 

investasi di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan penulis sehingga dapat digunakan sebagai alat 

mengembangkan diri. 

3. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan informasi dan berbagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam penelitian yang berkaitan dengan kinerja 

perusahaan. 
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4. Bagi Peneliti 

Untuk peneliti selanjutnya dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan 

dan referensi bagi peneliti lain dalam mengkati berikutnya. 

5. Bagi Pembaca 

Bisa menambah wawasan tentang kinerja perusahaan. 
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