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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keunggulan daya saing yang dapat diciptakan oleh perusahaan dapat 

dicapai dengan salah satu cara, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk 

dapat meningkatkan kinerja tersebut, maka manajemen perlu memiliki 

kemampuan untuk melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasikan 

permasalahan dan menyeleksi serta mengimplementasikan proses adaptasi dengan 

tepat. Manajemen juga berkewajiban mempertahankan kelangsungan hidup 

(survei) serta mengendalikan perusahaan (going concern).  

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan 

misi perusahaan yang dituangkan melalui perencanaan strategis atau perusahaan 

(Moeheriono 2012:95). Kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau unit 

organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya 

dengan perilaku yang diharapkan (Mulyadi 2013:337). Kinerja perusahaan 

mencerminkan prestasi kerja perusahaan dalam mendapat laba agar aktivitas 

perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Kinerja perusahaan adalah agregasi atau akumulasi kinerja semua unit – 

unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu 

yang bekerja di perusahaan (Payaman J. Simanjuntak 2011:3). Kinerja perusahaan 

merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, 
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karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan 

(organizational performance) merupakan seberapa efisien dan efektif sebuah 

perusahaan atau seberapa baik perusahaan itu mencapai tujuannya. (Wibowo, 

2015:7). Pada umumnya kinerja perusahaan diukur melalui informasi finansial 

dan non finansial seperti kepuasan pelanggan, internal bisnis (tidak merugikan 

tetapi menguntungkan) serta inovasi dan pembelajaran manajemen (bagaimana 

pelayanan terhadap pelanggan). Pengukuran kinerja perusahaan baik secara 

informasi finansial dan non finansial dapat dilakukan menggunakan konsep 

Balance Scorecard. 

Konsep Balance Scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja untuk 

menjabarkan visi kedalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran strategis yang 

konprefensif dapat dirumuskan karena banlance scorecard menggunakan empat 

perspektif yang satu sama lainnya saling saling berhubungan dan tidak dapat 

dipisahkan. Empat perspektif tersebut merupakan alat ukur dalam menilai baik 

atau tidaknya kinerja perusahaan, yaitu 1) perspektif keuangan, 2) perspektif 

pelanggan, 3) perspektif proses bisnis internal, serta 4) perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran. 

Namun perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sering kali terdapat 

permasalahan yang muncul hingga dapat berdampak pada kinerja perusahaan itu 

sendiri.  Salah satu permasalahan yang terjadi yakni pada PT.Sanbe Farma. Pada 

28 Desember 2013, PT. Sanbe Farma menyatakan bahwa dua oknum 

karyawannya melakukan pemalsuan obat. Beberapa produk obat yang dipalsukan 
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yaitu Baquinor Forte 500mg, Thiamphenicol 500mg, Lapraz Capsule 30mg, 

Biothinocol 500mg, Merason, Mefinal 500mg, Akilen 400mg. 

Salah satu karyawan tersebut bekerja di bagian gudang pengemasan dan 

satu lagi di bagian pembuatan larutan obat, sehingga karyawan tersebut paham 

dalam memberikan pelapis luar obat yang berwarna-warni. Kedua karyawan 

tersebut bekerjasama dengan orang yang memiliki jaringan ke pihak distributor 

obat-obatan ilegal. Kasus ini terungkap setelah dilakukan pemeriksaan produk 

secara fisik, diketahui jumlah bungkus bahan larutan pewarna dan beberapa 

gulung alumunium foil untuk kemasan tidak sesuai dengan data yang ada. Selain 

itu, akibat lain yang ditimbulkan dari kasus tersebut ialah data yang ada di sistem 

tidak dapat memberikan informasi yang pasti mengenai jumlah beberapa bahan 

yang ada di gudang pengemasan. (tribunnews.com) 

Permasalahan lain yang berkaitan dengan kinerja perusahaan yakni terjadi 

di PT.Indofarma dan PT.Kimia Farma. Pada tahun 2014, Kementrian BUMN 

telah mengganti jajaran direksi serta komisaris PT. Indofarma dan PT. Kimia 

Farma karena sepanjang tahun 2013 mengalami kerugian yang cukup besar. 

Selain itu, sepanjang 6 bulan pertama tahun 2014, secara umum mencatat 

penurunan laba bersih sebesar 47,12%. Kondisi tersebut menyebabkan adanya 

kemungkinan opsi konsolidasi antara Kimia Farma dan Indo Farma, sehingga 

diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan secara bersama-sama. 

Kementrian BUMN berharap dari penggantian jajaran direksi serta 

komisaris di kedua perusahaan tersebut diharapkan melakukan perbaikan kinerja 

masing-masing terdahulu. Namun, keputusan pergantian jajaran direksi serta 
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komisaris tentu saja dapat menjadi bumerang bagi kedua perusahaan, karena 

perubahan tersebut dilakukan saat keadaan kedua perusahaan belum stabil 

sehingga memilih pengganti direksi dan komisaris baru yang belum memahami 

seluk beluk perusahaan malah dapat memperburuk kinerja perusahaan. 

(www.bisnis.com). 

Permasalahan lainnya yang terkait kinerja perusahaan kembali terjadi pada 

PT.Indofarma di tahun 2017. PT Indofarma Tbk. mengungkapkan kinerja 

keuangan pada kuartal pertama tahun 2017 tidak menggembirakan dikarenakan 

masih menderita kerugian. Dengan pertumbuhan yang tipis, emiten berkode 

saham INAF itu belum mampu menutup melonjaknya biaya operasional, akibat 

kenaikan beban biaya terjadi pada pos distribusi dan produksi. Selain itu, 

Indofarma juga harus menanggung beban bunga yang cukup besar.  

Lebih lanjut dalam fenomena tersebut, PT Indofarma (Persero) Tbk. dan 

entitas anak mencatatkan rugi Rp27,86 miliar, rugi itu meningkat 17% dari 

periode yang sama tahun sebelumnya Rp23,8 miliar. Berdasarkan laporan 

keuangan yang disampaikan manajemen, peningkatan rugi disebabkan oleh 

peningkatan pajak. Sementara itu, perseroan juga mengalami kerugian senilai 

Rp73,9 juta akibat selisih kurs, padahal kerugian sebelumnya hanya Rp1,28 juta. 

Selain itu, utang bank jangka pendek hingga semester I/2-16 mencapai Rp428,5 

miliar, meningkat dari posisi Rp239,61 miliar pada akhir tahun sebelumnya. 

Sementara itu, utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun senilai 

Rp3,46 miliar. Pada Juni 2016, nilai liabilitas dan ekuitas masing-masing 

mencapai Rp783,46 miliar dan Rp564,84 miliar. Adapun total liabilitas dan 

http://www.bisnis.com/
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ekuitas hingga paruh pertama tahun ini senilai Rp1,34 triliun. Adapun nilai saham 

emiten berkode saham INAF pada perdagangan Jumat (29/7/2016) senilai 

Rp1.620 atau meningkat 20 poin. Selain itu, kapitalisasi pasar Indofarma senilai 

Rp5,02 triliun. (http://market.bisnis.com) 

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Jenis Fenomena Tempat dan 

waktu 

terjadi 

Penyebab Akibat Solusi 

1. Kinerja 

Perusahaan 

PT.Sanbe 

Farma 

cabang 

cimahi,Jawa 

Barat 28 

Desember 

2013 

Lemahnya 

pengawasan 

Internal . 

Terdapat oknum 

karyawannya melakukan 

pemalsuan obat karyawan 

tersebut bekerjasama dengan 

orang yang memiliki jaringan 

ke pihak distributor obat-

obatan illegal.Akibatnya, 

jumlah bungkus bahan larutan 

pewarna dan beberapa gulung 

alumunium foil untuk 

kemasan tidak sesuai dengan 

data yang ada. Selain itu, 

akibat lain yang ditimbulkan 

dari kasus tersebut ialah data 

yang ada di sistem tidak dapat 

memberikan informasi yang 

pasti mengenai jumlah 

beberapa bahan yang ada di 

gudang pengemasan. 

(tribunnews.com) 

 . 

Menerapkan 

kriteria dari 

Kinerja 

Perusahaan: 

1). tingkat 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

criteria kinerja 

tertentu,. 

2). tingkat 

laba bersih 

yang 

diperoleh 

perusahaan 

dari suatu 

target yang 

dilayani.atau 

segmen pasar 

2. Good 

Corporate 

Governance 

dan Kinerja 

Perusahaan 

Pada 

PT.Indofarm

a dan 

PT.Kimia 

Farma di 

Jakarta. 

Turunnya 

performena 

Kinerja 

Perusahaan. 

Sepanjang tahun 2013 

mengalami kerugian dan 

sepanjang 6 bulan pertama 

tahun 2014, secara umum 

mencatat penurunan laba 

bersih sebesar 47,12%besar 

kondisi tersebut 

menyebabkan adanya 

kemungkinan opsi 

konsolidasi antara Kimia 

Farma dan Indo Farma 

Menerapkan 

kriteria dari 

GCG : 

1).Pemberlaku

an pedoman 

perilaku 

perusahaan 

(corporate 

code 0f 

conduct) 

termasuk bagi 

para anggota 

http://market.bisnis.com/
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(www.bisnis.com). dewan 

komisaris dan 

dewan direksi. 

2). 
Pengembanga

n sistem 

manajemen 

resiko (Risk 

Management 

system).  

3). 

Membangun 

lingungan 

bisnis yang 

sehat 

menghindari 

penyalah 

gunaan. 

4). perusahaan 

harus 

melakukan 

perbaikan 

terus-menerus 

 

3. Kinerja 

Perusahaan 
PT.Indofar

ma di tahun 

2017 di 

Jakarta. 

Turunnya 

performena 

Kinerja 

Perusahaan. 

kinerja keuangan pada kuartal 

pertama tahun 2017 tidak 

menggembirakan dikarenakan 

masih menderita kerugian 

akibat kenaikan beban biaya 

terjadi pada pos distribusi dan 

produksi. Selain itu, 

Indofarma juga harus 

menanggung beban bunga 

yang cukup besar. 

(http://market.bisnis.com) 
 

Menerapkan 

kriteria 

Kinerja 

Perusahaan : 

1). perusahaan 

harus 

melakukan 

perbaikan 

terus-

menerus. 

2). partisipasi 

karyawan 

yang sedang 

berlangsung 

dalam 

memperbaiki 

kinerja 

perusahaan, 

dan tingkat 

kualitas 

partisipasi 

karyawan 

dalam 

memberikan 

saran untuk 

peluang 

http://www.bisnis.com/
http://market.bisnis.com/
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perbaikan. 

 

Tabel 1.1 Fenomena 

Berdaskan ketiga permasalahan diatas, kinerja di perusahaan-perusahaan 

tersebut dianggap belum memuaskan karena lemahnya pencapaian pada poin-poin 

perspektif Balance Scorecard . 

Dalam mencapai kinerja perusahaan diperlakukan penerapan good 

corporate governance dan suatu sistem informasi yang terarah dan terintegrasi 

dengan baik. Penerapan good corporate governance sangat penting karena secara 

langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan untuk mengambil 

keputusan dan mengelola sacara lebih baik dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dan kepercayaan. GCG pada saat ini menjadi sesuatu yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan agar dapat bersaing di pasar bebas. Besarnya manfaat yang dapat 

dipetik setelah menerapkan konsep GCG secara konsisten seperti, kinerja 

perusahaan yang membaik, harga saham dan citra perusahaan terus terdongkrak.  

Salah satu faktor yang menyebabkan buruknya kinerja perusahaan di 

Indonesia adalah rendahnya penerapan pengelolaan perusahaan yang didasarkan 

pada prinsip – prinsip good corporate governance. Padahal good corporate 

governance dewasa ini sudah menjadi komitmen dunia internasional dan juga 

nasional. Berbagai kajian telah menunjukan bahwa krisis ekonomi dan keuangan 

yang terjadi di negara–negara asia pada akhir tahun 1990-an, salah satunya 

disebabkan oleh rendahnya penerapan good corporate governance yang 

mengabaikan prinsip–prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
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independesi, dan kewajaran dalam melakukan transaksi – transaksi usaha. (Edah 

Jubaedah 2009). 

Good Corporate governance adalah tentang membangun kredibilitas, 

memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga saluran yang efektif dan 

keterbukaan informasi yang akan mendorong kinerja perusahaan yang baik. (Mark 

2000) 

Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangat 

diperlukan untuk menciptakan suatu sikap kepercayaan di kalangan masyarakat 

sebagai syarat mutlak bagi dunia usaha untuk dapat berkembang lebih baik lagi 

dan sehat kedepannya. Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan 

yang menjelaskan relasi antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 

berperan dalam penentuan arah kinerja dari perusahaan itu sendiri. 

Tuntutan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan praktik 

yang sangat diharapkan meningkat pada dasarnya GCG berdasarkan  transparasi 

(transparency), akuntabilitas (akuntability), responsibilitas (responsibility), 

independen (independency), kesetaraan dan kewajaran (fairness). Dengan 

penerapan GCG yang konsisten diharapkan akan mampu memperkuat posisi 

perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan.  

Dalam meningkatkan kinerja perusahaan maka diperlukan juga kualitas 

informasi dan kualitas sistem informasi untuk mendapatkan output yang sesuai 

dengan kebutuhan. Pada aplikasinya pegawai belum memberikan kualitas 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem sehingga diperlukan penyesuaian-
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penyesuaian pada kualitas informasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem 

informasi dan pentingnya kualitas sistem untuk menunjang kinerja. 

Penerapan teknologi sistem informasi akuntansi di perusahaan dapat 

memberi nilai tambah (value added) bagi pengguna dalam bentuk penyediaan 

berbagai informasi keuangan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian dan 

pengambilan keputusan perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada 

peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan (kinerja keuangan dan non 

keuangan). (Romney and Steinbart dialihbahasakan oleh Deny Arnos Kwary dan 

Dewi Fitriasari (2012:52) 

Kualitas sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, 

seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan 

dan data lainnya yang berkualitas ke dalam informasi, yang nantinya informasi 

tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. (George H. Bodnar 

dan Hopwod yang dialihbahasakan oleh Amir Abdi Yusuf 2006:6) 

Perencanaan sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem 

pengendalian organisasi yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga bisa 

diharapkan memberikan kontribusi positif didalam mendukung keberhasilan 

sistem pengendalian organisasi. Salah satu fungsi dari sistem informasi adalah 

menyediakan informasi penting untuk membantu manajer mengendalikan 

aktivitasnya, serta mengurangi ketidakpastian lingkungan, sehingga diharapkan 

dapat membantu perusahaan ke arah pencapaian tujuan dengan sukses. 

Menurut Romney and Steinbart (2009), penerapan teknologi sistem 

informasi akuntansi di perusahaan dapat memberi nilai tambah (value added)       
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bagi pengguna dalam bentuk penyediaan berbagai informasi keuangan untuk 

kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan perusahaan,  

yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan              

secara keseluruhan. 

 Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelititian yang dilakukan oleh 

Gede Teri Andika Yasa, I Gusti Ayu Purnamawati, Made Arie Wahyuni (2016) 

dengan judul penelitian Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas 

Informasi dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan 

dengan Perilaku Pengguna Sistem Informasi Sebagai Variabel Moderasi        

(Studi Pada PD BPR Bank Buleleng 45) hasil penelitian menerangkan bahwa 

Good Corporate Governance, kualitas informasi akuntansi dan kualitas         

sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap         

kinerja perusahaan, pengguna sistem informasi bukan sebagai variabel pemoderasi 

namun mampu memperkuat pengaruh karena tidak signifikan namun            

mampu memperkuat pengaruh Good Corporate Governance, kualitas       

informasi akuntansi dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 

perusahaan 

   Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah dikemukakan,              

maka penulis termotivasi untuk melakukan pengembangan penelitian           

dengan judul ” Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Sistem 

Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Sanbe 

Farma). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasannya. Dengan 

penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada PT. Sanbe 

Farma Tbk.  

2. Bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi pada PT.Sanbe Farma 

Tbk. 

3. Bagaimana kinerja perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk.  

4. Seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja 

perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

5. Seberapa besar pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap 

kinerja perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

6. Seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance dan kualitas 

sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan secara simultan 

pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance pada PT. 

Sanbe Farma Tbk. 
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2. Untuk mengetahui kualitas sistem informasi akuntansi pada PT. Sanbe 

Farma Tbk. 

3. Untuk mengetahui kinerja perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap kinerja perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Good Corporate Governance dan 

kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan secara 

simultan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan 

dalam penelitian ini. 

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya, dan Sistem 

informasi akuntansi di Indonesia pada khususnya. 

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris 

 

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh good corporate 



13 
 

 
 

governance,dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 

perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

2. Bagi Perusahaan/Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih 

mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan good corporate 

governance dan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja 

perusahaan pada PT. Sanbe Farma Tbk. 

3. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber 

pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam 

membangun bangsa lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu 

akuntansi. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sanbe Farma Tbk  dimana data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner. 

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sejak bulan Februari hingga 

selesai. 

 


