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MOTTO 

1. Selalu ingat bahwa kejadian mau senang mau susah dalam hidup wajib 

disyukuri karena itu terjadi sekali dalam hidup dan gak bakal terulang ( 

Limited moment).  

2. Tetap menjadi diri sendiri tanpa perlu berubah menjadi orang lain. Karena 

yang mencintaimu akan tetap mencintaimu dan yang membencimu tetap 

membencimu. 

3. Mereka yang berdiri setelah dihantam badai tidak akan terusik oleh gerimis. 

(susyillona) 

4. Kehilangan memberikan pembelajaran bahwa pada akhirnya manusia harus 

berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak bisa bergantung pada siapapun. 

(MFS) 
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ABSTRAK 

Esti Meilina Andriani, 1522100929. 2019. “ Corporate Governance dan 

Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Malaysia Tahun 2018 ).  

 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari Dewan 

Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Malaysia pada tahun 2018. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

diperoleh sampel sebanyak 75 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan antara 

lain uji statistik deskreptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heteroskudastisitas dan uji hipotesis menggunakan 

menggunakan metode regresi berganda. Kinerja keuangan perusahaan diukur 

dengan menggunakan Return On Asset (ROA), kepemilikan manajerial diukur  

dengan jumlah kepemilikan saham manajerial dibagi jumlah saham yang beredar, 

komisaris independen diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi jumlah 

dewan komisaris, dan komite audit diukur dengan jumlah komite audit dibagi 

jumlah dewan direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan 

kepemilikan manajerial dan komite audittidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

 

 Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan 

Manajerial, Good Corporate Governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat 

penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi 

perubahan lingkungan. 

Lingkungan perusahaan dikelompokkan dalam lingkungan makro dan 

lingkungan industri, faktor-faktor dalam lingkungan makro yang menentukan 

perusahaan antara lain: kondisi perekonomian secara keseluruhan, inflasi, 

tingkat suku bunga, tingkat pengangguran dan peraturan pemerintah. Faktor-

faktor industri yang mempengaruhi perusahaan antara lain: persaingan, 

teknologi, dan kekuatan tawar menawar antar perusahaan dengan supplier atau 

dengan pembeli. Kondisi internal perusahaan itu sendiri juga akan menentukan 

perusahaan seperti manajemen perusahaan, dan good corporate governance. 

Pemahaman terhadap kedua faktor di atas (lingkungan makro dan industri), dan 

faktor internal perusahaan, diperlukan untuk menganalisis kondisi keuangan 

perusahaan (Hanafi dan Halim, 2007: 9). 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajiban terhadap 

para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

11  
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oleh perusahaan (Dwiermayanti, 2009). Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu 

periode tertentu dan tertuang dalam laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan (Anggitasari dan Mutmainah, 2012). 

Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan di manapun, karena kinerja perusahaan merupakan cerminan dari 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dayanya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan pedoman bagi komisaris dan direksi dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakan yang dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan 

(stakeholdets) secara konsisten. 

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan 

stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur 

yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan 

sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Samani, 2008). 

Corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan 

untuk memastikan bahwa supplier keuangan dari perusahaan memperoleh 



3 
 

 
 

pengembalian dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan katalain 

bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap 

manajaer. Aspek positif dari penerapan Good Corporate Governance dapat 

berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Menurut Ahmad Daniri 

(2002) menyatakan bahwa penerapan dari good corporate governance (GCG) 

ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitas 

maupun pertumbuhannya. Dampak penerapan good corporate governance 

(GCG), selain bisa menghilangkan KKN( kolusi, korupsi dan nepotisme) dan 

menciptakan serta mempercepat iklim usaha yang sehat, juga akan 

meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor. 

Corporate governance juga menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, 

mengingat sering terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik 

perusahaan dalam mengambil keputusan. Konflik corporate governance 

muncul karena terjadinya pemisahan antara konflik dan pengendalian 

perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada agency theory yang dalam hal ini 

manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada 

tujuan perusahaan. Menurut agency theory, principal selaku pemegang saham 

atau owner mempekerjakan agent atau manajer untuk mengelola resource yang 

dimiliki secara efisien dan efektif untuk memberikan profit perusahaan (Jensen 

dan Meckling, 1976). Penerapan Corporate governance dalam pengelolaan 

perusahaan sangat penting karena akan memberikan arahan yang jelas bagi 

perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung 

jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, 

4 
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sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra 

usaha. 

Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik merupakan 

sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk 

memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga 

menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua 

informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan 

transparan. Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders 

dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance 

diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi 

semua pengguna laporan keuangan.  

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik 

membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat 

dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, dan Komite Audit) dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa 

manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai 

strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, 

yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite 

audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara 

kredibilitas proses penyusunan tiga laporan keuangan seperti halnya menjaga 

5 
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terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta 

dilaksanakannya. 

Penerapan Good Corporate Governancedalam pengelolaan perusahaan 

sangat penting karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi 

perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung 

jawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra 

usaha. Ada beberapa prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya 

bisnis yang sehat, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, dan kewajaran. Kelima prinsip ini kemudian dikenal 

sebagai prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Terdapat dua mekanisme untuk menciptakan corporate governance yang 

baik yakni melalui mekanisme internal dan eksternal (Martsila,2013). 

Mekanisme internal melibatkan pemilik dan pengelola seperti kepemilikan 

manajerial, komisaris independen dan komite audit. Sedangkan mekanisme 

eksternal melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan 

seperti penggunaan utang dari para pemberi pinjaman yang tertuang dalam 

leverage perusahaan (Puspitasari dan Ermawati,2010). Kedua mekanisme ini 

dapat memacu manajemen yang mungkin memiliki kecenderungan untuk 

mengejar keuntungan pribadi, mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan 

berorientasi pada tujuan perusahaan guna memaksimalkan nilai dari para 

pemegang saham. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris 

yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 
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dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris 

independen bertugas sebagai pemegang saham pengendali, serta bebas dari 

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. 

Terciptanya Good Corporate Governance dapat pula dilakukan dengan 

melibatkan manajer dalam kepemilikan perusahaan melalui kepemilikan 

manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan mekanisme internal yang 

dianggap mempu menyelaraskan kepentingan pengelola dan kepentingan para 

pemegang saham ( Isshaq et al., 2009), dengan demikian pihak manajemen akan 

merasa ikut memiliki perusahaan karena segala konsekuen atas keputusan yang 

diambil akan dirasakan pula oleh pihak manajemen. Hal ini akan membuat 

pihak manajemen lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan. 

Komite audit merupakan organ yang dibentuk oleh dewan 

komisaris/dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi 

membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit merupakan 

komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit 

dituntut untuk dapat bertindak secara independen. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, berikut ini adalah hasil penelitian 

yang menunjukkan ketidakkonsitenan. Penelitian yang pertama adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Agustina,dkk (2015) dengan judul“Pengaruh 
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Intelectual Capital, Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good 

Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada 

Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Saham Efek Indonesia Pada Tahun 

2011-2013)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa good corporate 

governance berpengaruh signifikan terhadap nilai Return On Asset (ROA). 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Umi (2010) dengan judul “Pengaruh 

Corporate Governance, Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terindeks dalam LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara corporate governance, struktur kepemilikan dan manajemen 

laba terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Wati (2012) dengan judul 

“Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan yang diukur dengan ROA mampu meningkatkan nilai 

perusahaan tetapi tidak berpengaruh terhadap GCG. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Muliani, dkk (2014) dengan judul 

“Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilaiperusahaan dengan pengungkapan 

corporate social responsibility dan good corporate governance sebagai variabel 

pemoderasi ( studi kasus di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012)”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa GCG mempengaruhi hubungan antara 

kinerja keuangan dan nilai perusahaan secara negatif. Semakin tinggi 
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kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin 

turun. 

Menurut Fadillah (2017) mengungkapkan pada penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan 

Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang 

Terdaftar Di LQ45”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Menurut Nobert (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

dengan Variable Kontrol Ukuran Perusahaan dan Growth Opportunity (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2009-2013)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif 

terhadap ROA. 

Adanya ketidakkonsisten hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang 

kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap 

kinerja keuangan menarik untuk diteliti kembali. Diharapakan denganpenelitian 

ini dapat diketahui gambaran tentang penerapan good corporate governance 

dan kinerja keuangan, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dan menekan risiko perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Adapaun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 
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sebelumnya adalah Pertama, penelitian ini mengambil contoh perusahaan yang 

diambil dari sumber Bursa Efek Malaysia dan variabel independen yang 

digunakan adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, 

sedangkan variabel dependennya adalah ROA. Kedua, peneliti menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia. Alasan peneliti 

memilih negara Malaysia adalah dikarenakan adanya beberapa kesamaan di 

antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun, serta terletak pada 

kawasan regional yang sama yaitu ASEAN sehingga dapat dikatakan memiliki 

kondisi ekonomi yang hampir sama disamping itu menurut World Economic 

Forum (2014) negara Malaysia menduduki peringkat kedua dalam pertumbuhan 

ekonomi yang pesat terutama di sektor manufaktur sehingga masuk dalam 

urutan 15 negara tujuan investasi. Ketiga, peneliti menggunakan tahaun 

penelitian terbaru yaitu 2018. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, 

maka penelitian ini diberi judul “CORPORATE GOVERNANCE DAN 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa  Malaysia Tahun 

2018)”. 
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A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Oleh karena 

itu, peneliti melakukan analisis mengenai pengaruh corporate governance 

terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Malaysia, 

maka rumusan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah komisaris independen berpengaruh  terhadap kinerja keuangan? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel non keuangan dan satu rasio 

keuangan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Komisaris independen, kepemilikan manajerial 

dan komite audit dipilih karena perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG 

merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama 

menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan 

peningkatan citra perusahaan. Rasio yang digunakan yakni profitabilitas (return 

on asset), dengan menggunakan rasio ROA, investor dapat menilai apakah 

manajemen telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi 

untuk menghasilkan keuntungan. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini : 

1. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan. 

2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

keuangan. 

3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap Kinerja keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi Penulis 

Sebagai gambaran tentang tata kelola perusahaan dan kinerja 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa membantu manajemen perusahaan 

dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan mengenai kesulitan 

keuangan sehingga manajemen dapat mengetahui faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya kesulitan keuangan dan dapat menghindarkan 

perusahaan yang ia kelola. 

 

 

 



12 
 

 
 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk 

melakukan investasi sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan 

oleh investor. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan 

pengembangan penelitian selanjutnya terkait tata kelola dan kinerja 

perusahaan di dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Malaysia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengaruh good 

corporate governance terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan 

Manufaktur sektor products & services di Bursa Malaysia Periode 2018, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini dikarenakan rendahnya saham yang dimiliki oleh 

manajemen mengakibatkan pihak manajemen belum merasa ikut memiliki 

perusahaan karena tidak semua keuntungan dapat mereka miliki sehingga 

pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan utilitasnya 

dibandingkan kepentingan pemegang saham.  

2. Komisaris Independen berpengaruh  signifikan negatif  terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, hal ini terkait dengan fungsi dari komisaris 

independen, yakni melakukan fungsi pengawasan, evaluasi dan pemecatan 

terhadap manajer puncak (KNKG,2006). Serta peranan komisaris 

independen dalam perusahaan adalah objektif yakni tidak terikat oleh 

pihak dan kepentingan manapun. Jika jumlah dewan komisaris independen 

ditambah maka pengawasan terhadap manajemen dan dewan direksi serta 

laporan keuangan perusahaan juga akan semakin ketat. 
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3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hal ini dikarenakan komite audit hanya bertugas sebagai penengah dua 

pihak untuk menimbang dan sebagai penghubung pandangan yang 

berbeda antara komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Selain 

itu pengetahuan yang dibutuhkan sebagai komite audit haruslah cukup 

banyak. 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ruang lingkup penelitian 

yang lebih luas, mengambil objek perusahaan barang konsumsi yang go 

public maupun yang belum. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini 

dapat digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan barang konsumsi yang 

terdapat di Indonesia.  

2. Indikator penelitian ini dapat ditambah dengan indikator GCG yang 

lainnya seperti : Aktivitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan 

Kepemilikan Institusional. Dapat ditambahkan pula indikator Komite 

Remunerasi dan Nominasi serta beberapa indikator lain yang dapat 

digunakan, sehingga hasil penelitian dapat lebih memprediksi faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan selain indikator-indikator yang telah 

diteliti. 
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 3. Sebaiknya menggunakan ukuran kinerja keuangan lainnya selain 

menggunakan ROA.  

4. Periode pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu tahun, sehingga 

dapat melihat kecenderungan pelaporan dalam jangka panjang.  

C. Implikasi 

 Implikasi dalam penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi 

pihak regulator untuk meregulasi mekanisme dan implementasi good 

corporate governance pada Bursa Malaysia. Bagi para investor dan analis, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pembuatan keputusan investasi dengan mempertimbangkan penerapan 

good corporate governance pada perusahaan. 
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