
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Kesuksesan pemilik perusahaan dalam  mengembangkan usahanya dapat 

diukur dari kinerja perusahaan. Menurut Peterson (2003), kinerja perusahaan adalah 

kemampuan dan kemungkinan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan sumber 

daya yang tersedia secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Taouab & Issor, 2019). Menurut Lebans dan Eueske 

(2006), kinerja perusahaan adalah seperangkat indikator keuangan dan 

nonkeuangan yang menyediakan informasi tentang tingkat pencapaian tujuan dan 

hasil perusahaan (Taouab & Issor, 2019). Ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan. Salah satunya adalah menggunakan rasio 

Tobin’s Q. Menurut Smithers dan Wright (2008), Tobin’s Q memiliki kelebihan 

yaitu dapat mencerminkan aset perusahaan secara keseluruhan, mencerminkan 

sentimen pasar, dan mencerminkan modal intelektual perusahaan. 

Kinerja perusahaan di Indonesia masih rendah, tidak terkecuali perusahaan besar 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pun masih mengalami penurunan 

kinerja yang terlihat dari penurunan laba perusahaan.Badan Pusat Statistik (BPS), 

menangkap penurunan kinerja keuangan beberapa emiten konsumer yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terjadi penurunan 

laba pada beberapa emiten makanan dan minuman dengan kapitalisasi pasar 

(market cap) besar, bahkan menjadi market leader di sektornya. Beberapa emiten 

tersebut adalah Unilever Indonesia Tbk, Mayora Indah Tbk, dan Garudafoood Putra 

Putri Jaya Tbk. Laba bersih ketiga emiten tersebut turun masing-masing sebesar 4, 

37 % untuk Unilever, 0, 51% untuk Mayora, dan 19,9% untuk Garudafood. 

Pertumbuhan sektor makanan dan minuman berturut-turut menurun sejak mencapai 

level tertinggi pada kuartal IV 2017 dengan pertumbuhan 13, 77%. Penurunan laba 

PT Unilever disebabkan oleh menurunnya penjualan dari segmen makanan dan 

minuman PT Mayora dan PT. Garudafood juga mengalami penurunan laba, yang 

disebabkan oleh peningkatan beban usaha yang lebih tinggi dari pertumbuhan 

penjualan yang akhirnya mengguranggi laba perusahaan (Tamara, 2019) 
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Lingkungan bisnis berubah dari waktu ke waktu, hal ini meningkatkan 

kompleksitas dan ketidakpastian pada bisnis itu sendiri (Ciftci dkk, 2019). Sebagian 

besar perusahaan terus berusaha meningkatkan kinerjanya dengan cara apapun yang 

memungkinkan. Mengevaluasi kinerja perusahaan menggunakan rasio keuangan 

digunakan namun masih menjadi tolak ukur yang kuat untuk para pengambil 

keputusan, termasuk analis bisnis, kreditor, investor, dan manajer keuangan (Delen 

dkk, 2013). 

Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang 

ingin diteliti adalah struktur modal, ukuran perusahaan, dan latar belakang 

pendidikan dewan direksi. Menurut Sartono (2010), struktur modal adalah 

perbandingan jumlah liabilitas lancar yang bersifat tetap, bersifat jangka panjang 

dengan saham istimewa dan saham biasa (Dahar dkk, 2019). Terdapat beberapa 

tolak ukur untuk menilai tingkat struktur modal perusahaan, salah satunya adalah 

Debt to Equity Ratio. Menurut Gleason et. al. (2000) mengindikasikan bahwa 

pemanfaatan perbedaan tingkat liabilitas dan ekuitas pada struktur modal adalah 

salah satu strategi yang digunakan manajer untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan.Sebagian perusahaan mengoptimalkan struktur modalnya untuk 

mengurangi biaya modal atau meningkatkan kinerja perusahaan sehingga 

meningkatkan persaingan pasar melalui kombinasi pembiyayaan liabilitas dan 

ekuitas (Sahari dkk, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Dahar, Yanti, dan Rahmi 

(2019) menyatakan bahwa struktur modal yang diproksikan dengan Debt to Equity 

Ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan Property and Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.   

Selanjutnya yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat melalui nilai total penjualan bersih 

perusahaan. Perusahaan dengan total nilai penjualan yang besar memiliki 

kemampuan dalam mengeksploitasi skala ekonomi dan ruang lingkup serta 

formalisasi prosedur atau memiliki kemampuan pengimplementasian operasi 

dengan lebih efektif (Kuncova, et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Dang, 

Li, dan Yang (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan total penjualan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan keuangan di 

Amerika Utara antara tahun 1993-2016 (Dang, et al., 2017). 
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Selain struktur modal dan ukuran  perusahaan, corporate governance atau tata 

kelola perusahaan merupakan hal penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kestabilan  perusahaan merupakan indikasi bahwa investor akan mendapat hasil 

dari modal yang telah diinvestasikan dan struktur modal yang baik akan 

meminimalisir kemungkinan kebangkrutan (Ahmed, et. all, 2018). Tata kelola 

perusahaan membantu organisasi mencegah kerugian yang besar, pailit, dan 

meningkatkan akuntabilitas organisasi. Board of directors atau dewan komisaris 

memastikan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Dewan komisaris juga 

bertanggung jawab memastikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan menjamin 

hak para investor melalui kepemimpinanya. Rahayu dan Nugroho (2014), meneliti 

pengaruh komposisi dan pendidikan dewan perusahaan terhadap nilai perusahaan 

dalam pelaksanaan good corporate governance pada BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.Variabel dependen yang diteliti yaitu nilai perusahaan 

menggunakan rumus Tobin’s Q, dimana rumus tersebut juga digunakan dalam 

pengukuran kinerja perusahaan dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan bisnis mempunyai pengaruh 

terhadap nilai Tobin’s Q atau nilai perusahaan. 

Penelitian yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian  yang dilakukan 

oleh Dahar, Yanti, dan Rahmi (2019) dan Qadorah dan Fadzil (2018). Alasan 

peneliti mereplikasikan  penelitian  ini adalah isu yang dibahas masih relevan dan 

terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jika dua penelitian sebelumnya 

menggunakan Price to Book Value dan Return on Asset sebagai pengukuran kinerja 

perusahaan maka, penelitian kali ini akan berbeda pada pengukuran kinerja 

perusahaan yang menggunakan Tobin’s Q. Penelitian ini akan  mengambil sampel 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (Consumer Goods 

Industry) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-208. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Latar Belakang Pendidikan 

Dewan Komisaris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. 
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1. 2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan  

manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan  manufaktur di Bursa Efek Indonesia ? 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh struktur modal  terhadap kinerja 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan dewan 

komisaris terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

 

1. 4. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

Dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan yang luas kepada 

mahasiswa di bidang akuntansi terutama yang berkaitan tentang faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, struktur modal, ukuran 

perusahaan, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris, serta dapat 

dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.  
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 2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam  

pemenuhan tugas penelitian dan menambah wawasan, serta  meningkatkan 

kemampuan peneliti dalam dalam hal berkaitan dengan kinerja perusahaan, 

struktur modal, ukuran perusahaan, dan latar belakang pendidikan dewan 

komisaris. 

b. Bagi Investor 

Investor dapat mengembil sebuah keputusan untuk melakukan   investasi 

dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, struktur modal, ukuran 

perusahaan, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris. 

c. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perushaan untuk 

mengevaluasi kinerja perusahaan yang berhubungan dengan informasi 

tentang kinerja perusahaan, struktur modal, ukuran perusahaan, dan latar 

belakang pendidikan dewan komisaris. 
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