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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor industri manufaktur merupakan salah satu penopang perekonomian 

nasional karena memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Perusahaan Manufaktur dikenal sebagai perusahaan yang 

menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pasar, kegiatan bisnis ini bisa 

dikategorikan sebagai perusahaan dagang. Semakin besar permintaan pasar 

maka semakin banyak pula proses produksi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. Proses produksi dalam perusahaan tersebut melibatkan 

sumber daya manusia, sumber daya alam dan alat-alat mesin besar. Perusahaan 

Manufaktur Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari periode ke periode semakin bertambah. 

Fenomena tentang hal-hal yang terkait dengan Kinerja Keuangan pada 

Perusahaan Manufaktur makanan dan minuman salah satunya adalah PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur mengalami 

pelemahan kinerja sepanjang tahun 2015 karena terkena dampak penurunan nilai 

tukar rupiah. Indofood mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 24,7% 

menjadi Rp2,97 triliun dari capaian 2014 sebesar Rp3,95 triliun. Direktur utama 

Indofood Anthoni Salim mengatakan, dengan tidak memperhitungkan akun non- 

recurring dan selisih kurs, core profit, yang mencerminkan kinerja operasional 

juga masih mengalami penurunan hingga 9,8% menjadi Rp3,56 triliun, dari 

Rp3,95 triliun. 

Salah satu indikator yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan adalah 

tingkat profitabilitasnya. Rasio profitabilitas yang sering dipakai adalah Return 

On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). 
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Gambar 1.1 Grafik Return On Asset (ROA) Tahun 2014-2019 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Retrun On Asset (ROA) 

untuk 10 Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama 

Periode 2014-2019 Sub Sektor Makanan dan Minuman mengalami fluktuatif. 

Pada tahun 2014 nilai Return On Asset Perusahaan MLBI mengalami kenaikan 

sebesar 35,63% untuk Perusahaan MYOR pada tahun 2014 mengalami 

penurunan sebesar 3,98%. Pada tahun 2015 nilai Return On Asset Perusahaan 

MLBI masi berada di urutan pertama dengan nilai sebesar 23,65% untuk 

perusahaan, sedangkan untuk Perusahaan SKLT mengalami penurunan dengan 

nilai sebesar 5,32%. Pada tahun 2016 Perusahaan MLBI masih dengan nilai 

tertinggi dari 10 perusahaan dengan nilai sebesar 43,17% untuk Perusahaan 

SKLT berada dalam urutan terakhir dengan nilai Retrun On Asset sebesar 

3,63%%. Kemudian pada tahun 2017 Perusahaan MLBI memiliki nilai Return 

On Asset sebesar 52,67% dibandingkan dengan Perusahaan CEKA, DLTA, 

ICBP, INDF, MYOR, ROTI, SKLT dan ULTJ Perusahaan STTP memiliki nilai 

Return On Asset terendah dengan nilai 1,10%. Pada tahun 2018 Perusahaan 

MLBI mengalami kenaikan sebesar 42,39%, untuk Perusahaan STTP mengalami 

penurunan sebesar 0,61%. Sedangkan pada tahun 2019 Perusahaan MLBI 

memiliki nilai Return On Asset yang tinggi sebesar 41,63% dibandingkan dengan 

nilai Perusahaan INDF memiliki nilai terendah dengan nilai 3,02%, untuk 

Perusahaan CEKA memiliki nilai sebesar 15,47%, Perusahaan DLTA memiliki 
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nilai sebesar 22,29%, Perusahaan ICBP memiliki nilai sebesar 6,14%, 

Perusahaan MYOR memiliki nilai sebesar 5,93%, Perusahaan Roti memiliki nilai 

sebesar 5,05%, Perusahaan SKLT memiliki nilai 5,68%, Perusahaan STTP 

memiliki nilai sebesar 16,75% dan ULTJ memiliki nilai sebesar 15,67%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) dari 10 

Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman tahun 2014-2019 bahwa 

Perusahaan MLBI lebih efektif dalam mengelola asetnya dan lebih produktif 

dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Sedangkan Perusahaan 

CEKA, Perusahaan DLTA, Perusahaan ICBP, Perusahaan INDF, Perusahaan 

MYOR, Perusahaan ROTI, Perusahaan SKLT, Perusahaan STTP dan Perusahaan 

ULTJ mengalami fluktuasi dengan nilai Return On Asset yang rendah dari 

Perusahaan MLBI. 

 

Gambar 1.2 Grafik Return On Equity (ROE) Tahun 2014-2019 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Retrun On Equity (ROE) 

untuk 10 Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

selama Periode 2014-2019 Sub Sektor Makanan dan Minuman mengalami 

fluktuatif. Pada tahun 2014 nilai Return On Equity Perusahaan MLBI 

mengalami kenaikan sebesar 143,53% akan tetapi untuk Perusahaan CEKA pada 
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tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 7,63%. Pada tahun 2015 nilai Return 

On Equity Perusahaan MLBI mengalami kenaikan sebesar 64,83% sedangkan 

untuk Perusahaan INDF mengalami penurunan dengan nilai sebesar 8,60%. Pada 

tahun 2016 Perusahaan MLBI mengalami kenaikan sebesar 119,68% untuk 

Perusahaan SKLT mengalami penurunan sebesar 6,97%. Kemudian pada tahun 

2017 Perusahaan MLBI memiliki nilai Return On Equity sebesar 124,15% 

dibandingkan dengan Perusahaan ROTI mengalami penurunan dengan nilai 

4,80%. Pada tahun 2018 Perusahaan MLBI mengalami kenaikan sebesar 

104,91% dan Perusahaan ROTI mengalami penurunan sebesar 4,36%. 

Sedangkan pada tahun 2019 Perusahaan MLBI memiliki terbesar dengan nilai 

Return On Equity sebesar 105,24% dan untuk perusahaan INDF 5,73% 

dibandingkan dengan nilai Perusahaan CEKA memiliki nilai sebesar 19,05%, 

Perusahaan DLTA memiliki nilai sebesar 26,19%, Perusahaan ICBP memiliki 

nilai sebesar 10,89%, Perusahaan MYOR memiliki nilai sebesar 11,39%, 

Perusahaan ROTI memiliki nilai sebesar 7,65%, Perusahaan SKLT memiliki 

nilai 11,82%, Perusahaan STTP memiliki nilai sebesar 22,47% dan ULTJ 

memiliki nilai sebesar 18,32%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Return On Equity (ROE) dari 10 

Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman tahun 2014-2019 bahwa 

Perusahaan MLBI lebih efektif dalam menghasilkan laba dari investasi 

pemegang saham. Sedangkan Perusahaan CEKA, Perusahaan DLTA, 

Perusahaan ICBP, Perusahaan INDF, Perusahaan MYOR, Perusahaan ROTI, 

Perusahaan SKLT, Perusahaan STTP dan Perusahaan ULTJ mengalami fluktuasi 

dengan nilai Return On Equity yang rendah dari Perusahaan MLBI. 

Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu 

informasi yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan 

tersebut karena laporan keuangan ini mencerminkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya dalam kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan perusahaan dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur bagi investor untuk melihat kondisi perusahaan 

dalam keadaan baik atau buruk. Apabila kinerja keuangan suatu perusahaan itu 

baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dana yang mereka 

miliki kepada perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat 

dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang 
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kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari 

kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai 

tuntutan yang timbul terhadap perusahaan. Kinerja keuangan adalah penentuan 

ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). 

Suatu perusahaan bisa dikatakan mampu jika likuiditasnya berada di 

kisaran angka yang bagus. Rentabilitas dan profitabilitas menunjukkan 

kemampuan sebuah perusahaan untuk melihat sebuah perusahaan tersebut 

mendapatkan laba. Penilaian atas stabilitas perusahaan juga menjadi acuan untuk 

mengetahui perusahaan tersebut dapat membayar semua beban-beban bunga 

yang dibebankan kepada perusahaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Penilaian kinerja keuangan dapat menjadi acuan bagi seorang investor untuk 

tahu tentang tujuan investasi perusahaan. Apabila penilaian kinerjanya tinggi, 

maka investor akan banyak yang berani menanamkan modal di dalam 

perusahaan tersebut. 

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah Good 

Corporate Governance. Pada pertengahan tahun 1997-1999 Indonesia 

mengalami krisis ekonomi dan moneter yang cukup panjang. Faktor yang 

menimbulkan krisis tersebut adalah sejumlah perusahaan yang tidak menerapkan 

Good Corporate Governance secara konsisten. Good Corporate Governance 

merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, 

yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan 

direksi, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya. Selain itu tujuan 

perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance adalah untuk 

membangun citra perusahaan dan memenuhi tanggungjawab kepada pemegang 

saham, masyarakat dan kesejahteraan karyawan. 

Hubungan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan telah 

diteliti oleh Fery Ferial, Suhadak dan Siti Ragil Handayani (2016) Pengaruh 

Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Efeknya 

Terhadap Nilai Perusahaan Good Corporate Governance berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Nilai koefisien jalur antara variabel GCG terhadap 

nilai perusahaan adalah positif, berarti hubungan GCG dan kinerja keuangan 

adalah linear atau berbanding lurus. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan 

terhadap niali perusahaan. Nilai koefisien jalur anatara variabel kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan adalah negatif, berarti hubungan kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan adalah berlawanaan. Penelitian selanjutnya diteliti oleh 

Listiyowati, Wennye Ana Adnanti, dan Iin Indarti (2019), hasil penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak mempunyai 

pengaruh terhadap ROA. Menurut Agus Suryanto (2019), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Good Corporate Governance menghasilkan pengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan secara simultan. Menurut Mumtazatur 

Rahmatin dan Ika Neni Kristanti (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komite audit dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Menurut Novegya Ratih Primandari, Rr. Dimas Veronica 

Priharti dan Relia Ebetri (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa Good 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Menurut 

Amara Meidiana dan Erinos NR (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Sedangkan menurut Fransisca Pangestu Wardani dan Zulkifli (2017), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, ukuran komite 

audit, ukuran dewak komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA sedangkan 

untuk ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap ROA. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah Asset Growth 

(Pertumbuhan aset) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas, dimana pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva 

perusahaan yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini 

bahwa presentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik 

dalam mengukur growth perusahaan. Asset merupakan aktiva yang digunakan 

untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset maka diharapkan 

semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan 

asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah 

kepercayaan kreditor terhadap perusahaan, maka proporsi hutang semakin lebih 

besar daripada modal sendiri. Pertumbuhan perusahaan dalam manajemen 

keuangan dapat diukur berdasarkan perubahan penjualan, bahkan secara 

keuangan dapat dihitung berapa pertumbuhan yang seharusnya dengan melihat 

keselarasan keputusan investasi dan pembiayaan. 

Hubungan Asset Growth terhadap Kinerja Keuangan telah diteliti oleh 

Shelly Andelline dan Dr. Indra Widjaja (2018), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Working Capital Turnover (WTC) berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja keuangan, Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan, Asset Growth tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan, Sales Growth tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja keuangan, Working Capital Turnover (WCT), Total Asset 

Turnover (TATO), Asset Growth (Pertumbuhan Aset), dan Sales Growth 
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(Pertumbuhan Penjualan) secara simultan akan mempengaruhi Return On Asset 

(ROA). Muhamad Arya Rahman (2020) Pengaruh Struktur Modal dan 

Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar 

Dalam Jakarta Islamic Index (JII) Variabel Struktur Modal berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel Pertumbuhan 

Aset berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Good Corporate Governance dan Asset Growth terhadap 

Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2019”. 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memiliki 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014 - 2019 ? 

2. Apakah Asset Growth berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014 – 2019 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah Good Corporate Governance berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2019. 

2. Untuk menganalisis apakah Asset Growth berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014 – 2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis ingin berkontribusi pada 

pihak yang membutuhkan sesuai dengan bidang yang terkait : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam membantu meningkatkan Kinerja Keuangan, serta 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang. 
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2. Bagi Pelaku Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tambahan bagi pelaku investor tentang Good Corporate Governance dan 

Asset Growth yang berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan 

serta memberikan masukan kepada investor sebagai bahan pengambilan 

keputusan investasi pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2019. 

3. Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian ini penulis berharap mampu memberikan 

kontribusi tambahan dan menambah wawasan serta menjadi acuan bagi 

peneliti berikutnya khususnya mengenai pengaruh Good Corporate 

Governance dan Asset Growth terhadap Kinerja Keuangan. 

4. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis yang dapat terjadi 

kemajuan dengan pengaplikasiannya melalui ilmu yang diperoleh selama 

masa kuliah sampai dengan penelitian ini mengenai Good Corporate 

Governance, Asset Growth, Kinerja Keuangan serta bidang keilmuan 

lainnya. 

 


