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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Didalam dunia ekonomi semakin ketatnya persaingan antar perusahaan 

dari tahun ketahun menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan 

berkompetensi dengan perusahaan lainnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu dengan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja Perusahaan merupakan hasil dari 

kegiatan manajemen yang sering digunkaan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan informasi keuangan yang 

diambil dari laporan keuangan, dan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang 

harus dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu (Nugraha,2013). 

Pengukuran suatu kinerja perusahaan yang baik maupun buruk dapat 

dilihat dari peningkatan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dapat memberikan 

indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja suatu 

perusahaan di masa lampau, serta prospeknya di masa yang akan datang 

(Sukamulja, 2004). Kinerja perusahaan yang buruk dikarenakan tidak tercapainya 

efisiensi pasar sehingga peluang bisnis banyak yang hilang, sedangkan masalah 

keuangan pada perusahaan tersebut akan menyebar dengan sangat cepat ke 

perusahaan lain, (Haat, et al. 2008). 

Para pemegang saham mengharapkan manajemen perusahaan bertindak 

secara profesional dalam mengelola perusahaan dan setiap keputusan yang 

diambil harus didasarkan pada kepentingan para pemegang sahamnya serta 
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sumber ekonomi yang digunakan untuk kepentingan pertumbuhan nilai 

perusahaan (Darmawati, dkk. 2005), tetapi seringkali manajemen sebagai pihak 

pengelola perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri 

sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain dalam perusahaan. Oleh 

karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan untuk berbagai pihak yang 

berkepentingan dalam suatu perusahaan. 

Dikaitkan dengan pengendalian internal dalam suatu diperusahaan yang 

telah berjalan sebaiknya memantau kegiatan operasionalnya. Sebuah pengendalian 

digunakan untuk membantu memantau kegiatan-kegiatan dalam perusahaan.  

Menurut ( Bodnar dan Hopwood, 2008:10). Pengendalian memastikan bahwa 

kebijakan dan arahan manajemen dijalankan secara semestinya. Pengelolaan dan 

penerapan pengendalian internal yang baik maka akan memungkinkan suatu 

perusahaan dalam pencapaian tujuannya. 

Penerapan pengendalian internal yang efektif dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat diandalkan (Al-laith, 2012).  Laporan keuangan yang dapat 

diandalkan sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang tepat bagi perusahaan. Tujuan penerapan 

pengendalian internal dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya 

penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat 

dipercaya dan kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku. 

Good corporate governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan 

yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 
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menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2001) dalam Surya 

dan Yustiavandana (2006). Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara 

para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan 

perusahaan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip good corporate governance memegang 

peranan penting, sebagai sarana untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. 

Good corporate governance merupakan sistem pengelolaan perusahaan 

yang mencerminkan strategi manajemen dengan pemegang saham, kreditur, 

pemerintah . Corporate governance ini dapat digunkana sebagai mekanisme agar 

shakeholders memperoleh pengembalian atas aktivitas operasi yang dijalankan 

oleh pengelola perusahaan, atau dengan kata lain sebagai tindak pengawasan dari 

pemegang saham dan kreditur terhadap manajemen perusahaan. Dengan begitu, 

mekanisme good corporate governance ini mampu menghasilkan laporan 

keuangan yang mengandung informasi laba (Boediniono,2005). 

Penerapan Good corporate governance adalah merupakan pedoman bagi 

dewan komisaris dalam membuat keputusan, Untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan perlu adanya pedoman pengelolaan yang baik dan terstruktur. Kinerja 

keunangan yang baik akan berakibat pula pada perumusan perencanaan strategi 

perusahaan yang baik, yang akhirnya menghasilkan program kerja yang baik dan 

berimbas pada keuntungan atau laba perusahaan. 

Corporate governance diperlukan untuk mengendalikan perilaku 

pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, 

tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk 
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menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan mengelola 

perusahaan. 

Komitmen Organisasi dapat meningkatkan masalah tata kelola perusahaan 

yang baik. Menurut Robbins (2006) komitmen organisasi merupakan orientasi 

hubungan aktif antara individu dan perusahaan. Orientasi hubungan tersebut 

mengakibatkan individu atas kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu, dan 

sesuatu yang diberikan itu menggambarkan dukungannya bagi tercapainya tujuan 

perusahaan. Karyawan yang menujukkan komitmen yang tinggi memiliki 

keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam 

terhadap perusahaan tempat dia bekerja, dengan memiliki komitmen yang tinggi 

karyawan lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan dan aktivitas perusahaan, 

semakin bagus kinerja karyawan maka laba yang dihasilkan akan bagus dan bisa 

mencapai target yang diingikan perusahaan. 

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba . Laba 

perusahaan diperlukan untuk kepentingan hidup perusahaan. Untuk memperoleh 

laba,perusahaan harus melakukan kegiatan operasional yang didukung oleh 

adanya sumber daya, Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode 

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau perumbuhan aktiva atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal ( Jualiana dan Sulardi,2013) 

Strategi manajemen yang tepat dan sesuai sangat dibutuhkan dalam 

pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan yaitu memperoleh laba. Meningkatnya laba tidak 
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lepas dari pengaruh kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan dikatakan 

baik apabila perusahaan mampu mengatur serta mengembangkan sumber daya 

yang dimiliki dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 

(Citrawati, 2011:2). 

 Nilai suatu perusahaan akan meningkat jika perusahaan tersebut dapat 

beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan karena laba sebagai suatu 

pengukuran kinerja dan bagian dari laporan keuangan perusahaan.  Dari laba yang 

diperoleh tersebut, perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada 

pemegang saham, dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan.Laba yang stabil 

memberikan persepsi pada investor tingkat kinerja terlihat baik 

(Daouk,et,al,2013). 

Laba pada laporan keuangan merupakan hal yang menjadi patokan dalam 

menilai kinerja suatu perusahaan dan mencerminkan nilai perusahaan. Penilaian 

kinerja perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang 

ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik melalui 

penilaian kinerja keuangan, maka perusahaan dapat menentukan struktur dan 

strategi keuangan. 

Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk mengetahui pertumbuhan 

laba karena peningkatan laba yang diperoleh perusahaan menentukan besarnya 

tingkat pengembalian kepada pemegang saham atau bagi calon investor untuk 

mengambil keputusan dalam melakukan investasi diperusahaan tersebut. Bagi 
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manajemen perusahaan, pertumbuhan laba digunakan sebagai alat menghadapi 

berbagai kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang. 

Tabel 1.1 

                                     Laporan Laba Rugi 

                        PTPN V Persero Kota Pekanbaru 

Laba/Rugi 2011 2012 2013 2014 2015 

Pendapatan 

Penjualan 

4,980,710  

 

5,024,326  

 

4,972,847  

 

5,537,242  

 

4,347,501  

 

Laba Kotor 1,054,122  

 

947,648  

 

600,025  

 

940,966  

 

776,884  

 

Laba Usaha 542,320  

 

428,002  

 

153,766  

 

353,308  

 

266,785  

 

Laba Sebelum 

Pajak 

437,265  

 

420,094  

 

174,750  

 

267,528  

 

168,589  

 

Laba Bersih 320,006  

 

312,282  

 

130,385  

 

200,231  

 

112,770  

 

Jumlah Saham 

Beredar 

820,000  

 

922,719  

 

922,719  

 

1,312,322  

 

1,312,322  

 

Laba Bersih Per 

Saham 

390 338 141 153 86 

 

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami laba yang 

berfluktuasi, (www.annual reportPtpn V Kota Pekanbaru 2017). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara V 

Persero Kota Pekanbaru tentang naik dan turunya laba dari tahun 2011-2015 yang 

sebabkan oleh harga penjualan dan harga produksi,ini menimbulkan persepsi 

http://www.annual/
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bahwa kinerja perusahaan dapat dinilai kurang baik dan tidak mencapai target 

yang diinginkan perusahaan, maka dari itu perlu adanya pengendalian internal, 

Good corporate governance dan Komitmen organisasi didalam perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriana Firdaus ( 2014)  pada 

PT.PINDAD (Persero)  yang berjudul Pengaruh Komitmen Organisasi Dan 

Pengendalian Internal terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah penilitian ini menambah satu variabel yaitu 

Good Corporate Governance dan objek penelitian  yaitu PT. Perkebunan 

Nusantara V  (Persero), Pekanbaru. 

Dari pernyataan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pengendalian 

Internal , Good Corporate Governance dan Komimen Organisasi Tehadap Kinerja 

Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V  (Persero), Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan di PT. Perkebunan Nusantara V  (Persero), Pekanbaru ? 

2. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan diPT. Perkebunan Nusantara V  (Persero), Pekanbaru ? 

3. Apakah  Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan diPT. Perkebunan Nusantara V  (Persero), Pekanbaru ? 
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4. Apakah Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan 

Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan di PT. Perkebunan Nusantara V  (Persero), Pekanbaru ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh pengendalian internal, good corporate 

governance dan komitmen organisasi terhadap kinerja perusahaan ini mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu : 

1. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja diPT. Perkebunan Nusantara V  

(Persero), Pekanbaru  

2. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah good corporate governance 

berpengaruh signifikan terhadap di PT. Perkebunan Nusantara V  

(Persero), Pekanbaru. 

3. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja diPT. Perkebunan Nusantara V  

(Persero), Pekanbaru  

4. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah  pengendalian internal, dan 

good corporate governance dan komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja di PT. Perkebunan Nusantara V  (Persero), 

Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut : 
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1. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengaruh pengendalian internal, good corporate governance dan 

komitmen organisasi . Dengan demikian dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Praktisi 

Bagi praktisi yang berkepentingan (baik investor, calon investor dan 

manajer perusahaan), penelitian ini diharapkan dapat memperjelas 

pemahaman tentang pengendalian internal, good corporate governance 

dan komitmen organisasi terhadap kinerja perusahaan. sehingga 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang terbaik dan optimal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematia Penulisan penelitian latar belakang penelitian ini terdiri atas 6 

bab. Masing-masing urutan yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 

berikut : 

 

 

BAB 1  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematis penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI  

  Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk 

membantu memecahkan masalah penelitian, meliputi 

pengertian kinerja perusahaan, pengendalian internal, good 
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corporate governance dan komitmen organisasi, pandangan 

dalam islam, serta pengembangan hipotesis, penelitian-

penelitian terdahulu , dan kerangka  pemikiran. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis data dan operasional 

variabel penelitian. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode tentang sejarah berdirinya, visi 

dan misi, tujuan dan kegiatan , struktur organisasi perusahaan, 

serta uraian tugas perusahaan. 

BAB V :  PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan 

pembahasan, deskripsi data penelitian, deskrpsi data responden, 

uji statistik deskriptif dan indentifikasi pengukuran variabel. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan 

pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan penulis. 

 


