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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi tuntutan demi tuntutan yang dihadapi para pelaku 

usaha semakin tinggi persaingan tidak bisa dihindarkan dengan banyaknya 

perusahaan-perusahaan yang sejenis baik di perusahaan jasa maupun manufaktur 

dengan visi dan misi yang berbeda-beda. Salah satu aspek terpenting demi 

keberlangsungan perusahaan adalah adanya konsumen dan seorang investor, Hal 

ini terbukti dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sangat 

banyak. Jika perusahaan memberikan pelayanan yang baik, khusus pada para 

konsumen maka konsumen akan terus meningkat pula untuk menginvestasikan 

dananya (Tisna dan Agustami, 2016). 

Perkembangan perekonomian yang mengakibatkan adanya tuntutan bagi 

perusahaan untuk terus memperbaiki kinerja, mengembangkan inovasi, dan 

melakukan perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing didalam dunia 

bisnis. Untuk tetap bisa bertahan  setiap perusahaan harus menerapkan sebuah tata 

kelola perusahaan yang baik untuk tetap bisa bersaing dan bertahan didalam 

persaingann bisnis dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (Sulistyowati 

dan Fidiana, 2017). 

Salah satu tujuan terpenting dalam pendirian perusahaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau para pemegang saham, 

kesejahteraan itu dapat ditingkatkan atau dilihat dari kinerja perusahaan yang 



 

2 
 

baik. Salah satunya kinerja keuangan  karena dengan kinerja keuangan perusahaan 

dapat memberikan informasi pada setiap perusahaan (Tisna dan Agustami, 2016). 

Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin 

perusahaan. Bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan 

perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat komplek (Indarti dan 

Extaliyus, 2013).  

Kinerja keuangan  menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai 

keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri, mulai dari penilaian aset, utang, 

likuiditas dan lain-lain. Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan pada perusahaan. Berdasarkan laporan itu 

dapat dihitung rasio keuangannya untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan, 

analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi 

keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sehingga 

analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan (Aprianingsih dan Yushita, 2016).  

Beberapa kajian dan penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa yang 

menjadi penyebab penurunan kinerja keuangan, lemahnya implementasi tata 

kelolaan perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab terjadinya 

ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan 

perusahaan (Dewi dan Tenaya, 2017). 

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya good 

corporate governance, ukuran perusahaan dan modal intelektual. Good corporate 
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governance merupakan salah satu komponen non keuangan yang sekarang ini 

menjadi isu penting dan perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya 

meningkatkan laba dan kinerja perusahaan (Aprianingsih dan Yushita, 2016). 

Unsur internal good corporate governance dalam penelitian ini adalah dewan 

komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran 

perusahaan. Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan besar 

yang di anggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran 

bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibandingkan perusahaan kecil (Indarti dan Extaliyus, 2013). 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah modal 

intelektual. Modal Intelektual merupakan cara untuk memperoleh keunggulan 

kompetitif dan menjadi komponen yang sangat penting bagi kemakmuran, 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di era ekonomi baru berbasis 

pengetahuan. Penggunaan modal intelektual yang benar bertujuan untuk 

mengetahui cara mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara 

ekonomis dan efisien sehingga dapat memperkecil biaya yang dikeluarkan 

(Puspitasari, 2014). 

Berdasarkan data yang diperoleh  mengenai kinerja keuanganyang terjadi 

di perusahaan bank umum konvensional pada tahun 2013-2016 terjadi penurunan, 

kinerja keuangan yang dilihat dari ROA (Return On Asset) sebagai rasio untuk 
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mengukur profitabilitas perbankan. Pada tahun 2013 ROA tercatat sebesar 3,08%, 

kemudian ROA tahun 2014terjadi penurunan 2,85%, ROA tahun 2015dan 2016 

mengalami penurunan terus menerus yaitu menjadi sebesar 2,32% dan 2,23%. Hal 

ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Kinerja Bank Umum Konvensional 

Commercial Banks Performance 

(Dalam Miliar Rupiah) 

       Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 

ROA (%) 3,08 2,85 2,32 2,23 

Laba sebelum pajak 

     

134.571  

     

142.769  

     

132.601  

       

136.048  

Rata-Rata total 

Asset 

  

4.365.364  

  

5.004.089  

  

5.703.813  

    

6.106.959  

Sumber : OJK(2017) 
     

Dapat disimpulkan bahwa ada penurunan laba pada bank umum 

konvensional yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dengan menurunnya laba 

pada perusahaan perbankan mengakibatkan kinerja keuangan yang dihasilkan 

buruk. Buruknya kinerja keuangan pada perusahaan perbankan dengan adanya 

indikasi pengelolaan perusahaan yang kurang begitu baik. Beberapa kajian dan 

penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab 

penurunan kinerja keuangan. Lemahnya implementasi tata kelola perusahaan yang 

baik menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada 

penurunan kinerja keuangan perbankan. 

Beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan, yaitu penelitian 

mengenai dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan 
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manajerial, kepemilikan istitusional dan ukuran perusahaantelah dilakukan oleh 

Dewi dan Tenaya (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan direksi berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk variabel kepemilikan 

asing yang dikemukakan oleh Astuti dkk (2014) bahwa kepemilikan asing 

berpengauh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.  

Hasil penelitian yang dilakukan Baroroh (2013) yang menyatakan bahwa 

modal intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil 

yang sama untuk variabel dewan komisaris independen, dewan direksi, komite 

audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan 

adalah dari Aprianingsih (2016) yang membuktikan bahwa berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan 

oleh Sabrina dan Muharam (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Extaliyus (2013) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan, kepemilikan 

institusional berpengaruh positif tidak signifikan dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian Ramadhani dkk (2014) menyatakan bahwa modal intelektual 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk variabel kepemilikan institusional, 
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kepemilikan manajerial dan modal intelektual telah dilakukan Puniayasa dan 

Triaryati (2016) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan, kepemilian manajerial berpengaruh positif dan signifikan dan modal 

intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Sedangkan penelitian Tisna dan Agustami (2016) membuktikan bahwa good 

corporate  governance dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Penelitian yang sama dilakukan oleh (Sulistyowati dan Fidiana, 2017) 

menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh, dewan direksi 

berpengaruh positif dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja 

keuangan. Penelitian ini mereplikasi penelitian Dewi dan Tenaya (2017) yaitu 

pertama, menambahkan dua variabel independen yaitu kepemilikan asing dan 

modal intelektual. Penambahan variabel kepemilikan asing karena bertujuan 

untuk memaksimalkan profit dapat tercapai dengan persentase kepemilikan asing 

yang tinggi mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena manajemen dengan 

kepemilikan asing dapat lebih fokus dan lebih efisien dalam mengarahkan 

kegiatan operasional perusahaan. 

Selain menambahkan variabel kepemilikan asing, penelitian ini juga 

menambahkan variabel modal intelektual karena penggunaan modal intelektual 

yang benar bertujuan untuk mengetahui cara mengelola sumber daya yang 

dimiliki perusahaan secara efisien dan ekonomis sehingga dapat memperkecil 
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biaya yang dikeluarkan, modal intelektual di dalam perusahaan juga akan 

memberikan value added yang memberikan keunggulan kompetitif dalam 

bersaing, sehingga akan meningkakan posisi persaingan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Perbedaan kedua, penelitian Dewi dan Tenaya (2017) dilakukan 

pada tahun 2013-2016 dan untuk penelitian ini dilakukan pada tahun 2014-2016. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti  meneliti kembali dengan variabel 

dan penelitian yang lebih berbeda, yaitu penelitian dengan judul “PENGARUH 

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN 

PERUSAHAAN DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016” 

1.2 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya permasalahan, maka peneliti perlu adanya pembatasan 

permasalahan dari latarbelakang yang telah diuraikan di atas. Untuk penelitian ini 

dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

2. Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi 

a. Variabel dependen adalah kinerja keuangan 

b. Variabel independen adalah dewan komisaris independen, dewan direksi, 

komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan modal intelektual. 
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1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2016? 

2. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2016? 

3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-

2016? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2016? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016? 

6. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016? 
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7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016? 

8. Apakah modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh positif dewan komisaris independen 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif dewan direksi terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif komite audit terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016 

4. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016 
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5. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016 

6. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemilikan asing terhadap kinerja 

keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2016  

7. Untuk menganalisis pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016 

8. Untuk menganalisis pengaruh positif modal intelektual terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi akademis dan peneliti  

Untuk menambah ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai pengaruh penerapan good corporate governance, ukuran 

perusahaan dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan. Dapat menjadi  bahan referensi dan sumber 

bacaan di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya mengenai kinerja keuangan.  
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2. Bagi Perbankan 

Diharapkan dapat memberikan input dan masukan bagi perbankan untuk 

menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh good corporate governance, 

sehingga perbankan dapat membantu mengevaluasi, memperbaiki dan 

mengoptimalkan fungsi mereka dalam menilai kinerja keuangan. 

3. Bagi investor 

Diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun menjadi kajian bagi 

para pengguna laporan keuangan terutama investor mengenai pengaruh 

penerapan good corporate governance, sehingga dapat menjadi pedoman 

dan pertimbangan dalam berinvestasi. 


