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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme, proses dan

hubungan dimana perusahaan yang ada dikendalikan dan diarahkan yang disusun

untuk mencapai tujuan perusahaan (Prassetyantoko, 2008). Setelah krisis ekonomi

dan keuangan di Asia menyusul sejumlah skandal keuangan yang terjadi di

sebagian besar perusahaan besar, maka kampanye tata kelola perusahaan yang

baik dipublikasikan secara besar-besaran baik dari lembaga independen, lembaga

pemerintah dan firma swasta. Tidak hanya institusi pemerintah dan lembaga

independen yang terlibat dalam masalah tata kelola perusahaan dengan

memberlakukan peraturan dan pemantauan peraturan pemerintah, para akademisi

mulai menaruh perhatian dalam menyelidiki perilaku tata kelola perusahaan dan

pengaruhnya terhadap perusahaan secara keseluruhan (Basyith, 2016).

Basyith (2016) menyatakan bahwa kesalahan tata kelola perusahaan tidak

dapat dipisahkan dari tanggung jawab manajemen perusahaan dalam mengelola

perusahaan yang telah mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

tersebut sebagai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan

keadilan. Selanjutnya, pemerintah juga ikut berpartisipasi aktif mendukung tata

kelola perusahaan yang baik dengan memberlakukan peraturan tata kelola

perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dinilai sesuai dengan tata kelola

perusahaan kepatuhan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini ditujukan untuk

memotivasi perusahaan mengintensifkan tata kelola perusahaan dan untuk

meningkatkan nilai perusahaan.
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Selain itu, Drucker (1993) mengemukakan bahwa modal intelektual ialah

salah satu dari beberapa aspek penting dalam menciptakan nilai perusahaan

dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Tidak hanya modal intelektual yang

memegang peranan penting dalam menentukan nilai perusahaan tetapi juga

dipandang sebagai dasar perusahaan dalam menentukan kekuatan dan

pertumbuhan perusahaan di masa depan (Choudhury, 2010). Pengelolaan sumber

daya intelektual yang baik dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan. Jika tiga

sumber daya intelektual yaitu modal, modal manusia, dan modal struktural dapat

dimanfaatkan secara optimal, maka dapat menciptakan modal intelektual yang

superior di perusahaan. Modal intelektual memudahkan perusahaan unggul dalam

memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk investor. Para

investor di pasar modal menunjukkan apresiasinya atas keunggulan modal

intelektual perusahaan dengan meningkatnya permintaan saham perusahaan, dan

akan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan (Nuryaman, 2015).

Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip tata kelola perusahaan, dan

jika modal intelektual terkait dengan tata kelola perusahaan, maka pengungkapan

modal intelektual merupakan salah satu bagian penting dalam menerapkan

mekanisme corporate governance. Pengungkapan modal intelektual merupakan

informasi berharga bagi investor untuk mengurangi ketidakpastian mengenai

prospek perusahaan di masa depan. Pengungkapan modal intelektual dapat

memfasilitasi penilaian ketepatan nilai perusahaan (Bukh, 2003), dan pada

akhirnya akan memperbaiki nilai perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kepatuhan tata kelola perusahaan yang lebih

tinggi dapat menarik lebih banyak investor karena tata kelola perusahaan dapat
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dipandang sebagai salah satu aset perusahaan. Sehubungan dengan permasalahan

penelitian yang telah uraikan maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh

Tata Kelola Perusahaan dan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan

Pada Perusahaan Yang Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Tata kelola perusahaan telah menjadi populer di Indonesia ketika banyak

perusahaan mengalami kebangkrutan selama ekonomi dan krisis keuangan pada

periode 1997-1998, dan kebanyakan orang beranggapan bahwa permasalahan

yang dihadapi oleh perusahaan besar disebabkan oleh kesalahan manajemen

seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Kasus kecurangan

pelaporan keuangan dan saham overvalued melaporkan kecurangan yang telah

melibatkan beberapa lembaga audit swasta terjadi di PT Lippo Bank, PT Kimia

Farma, PT Texmaco dan PT Cibinong (Prassetyantoko, 2008).

Ada beberapa perusahaan yang tidak mematuhi tata kelola perusahaan,

misalnya PT Kimia Farma Tbk, pada tahun 2002 dan PT Indofarma pada tahun

2004 memanipulasi manajemen laba dengan meningkatkan laba bersih menjadi $

32,7 miliar dan Rp 28,870 miliar dari laba awal mereka sebagai hasil overvalued

dalam persediaan dalam proses dan menyebabkan biaya barang terjual menjadi

undervalued (Prassetyantoko, 2008). Tata kelola perusahaan juga dikaitkan

dengan modal intelektual di mana perusahaan harus melaporkan modal intelektual

mereka. Perusahaan yang mematuhi pedoman tata kelola perusahaan harus

melaporkan modal intelektual mereka seperti misalnya hak paten.
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Modal intelektual memainkan peran penting dalam mencapai tujuan

perusahaan dan juga menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Misalnya,

perusahaan yang melakukan program penelitian dan pengembangan secara terus

memiliki tingkat sustainability yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang

tidak melakukannya (Basyith, 2016). Edvinsson dan Sullivan (1996), dan Tayles,

Pike dan Sofian (2007) menegaskan bahwa modal intelektual dapat meningkatkan

keuntungan perusahaan di mana keuntungan perusahaan dipengaruhi secara

signifikan oleh inovasi dan layanan pengetahuan intensif yang pada akhirnya

dapat meningkatkan nilai pemegang saham. Selanjutnya, Edvinsson dan Sullivan

(1996) menyatakan bahwa kemampuan dari Microsoft dalam meningkatkan nilai

perusahaan terutama karena dari modal intelektual tak berwujud mereka.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun perumusan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola perusahaan (jumlah dewan komisaris, komisaris

independen, jumlah dewan direksi, direktur independen, director’s

graduate origin, kualifikasi direksi, director’s ethnic, remunerasi)

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Apakah modal intelektual (Human Capital Efficiency, Structural Capital

Efficiency, Capital Employed Efficiency, Value Added Intellectual

Capital) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan pertanyaan diatas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan (jumlah dewan

komisaris, komisaris independen, jumlah dewan direksi, direktur

independen, director’s graduate origin, kualifikasi direksi, director’s

ethnic, remunerasi) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai

perusahaan.

2. Untuk mengetahui apakah modal intelektual (Human Capital Efficiency,

Structural Capital Efficiency, Capital Employed Efficiency, Value Added

Intellectual Capital) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai

perusahaan.

1.4.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang menggunakannya, antara lain:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pedoman

dan masukan yang bermanfaat kepada perusahaan, khususnya kepada

pihak manajemen dalam menyusun dan merencanakan praktek tata kelola

perusahaan yang baik dalam upaya bagi perusahaan untuk

memaksimalkan nilai perusahaan serta sebagai pedoman intellectual

capital yang saat masih dalam taraf pengembangan untuk mencapai
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format pengukuran yang tepat melalui pengiriman sinyal positif ke

investor .

2. Bagi investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi sebagai masukan

bagi investor dalam mengambil keputusan investasi di masa yang akan

datang dengan prediksi pengharapan pengembalian yang tinggi.

3. Bagi akademis

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pengaruh jumlah

dewan komisaris, komisaris independen, jumlah dewan direksi, direktur

independen, director’s etnic, director graduate origin, kualifikasi direksi,

remunerasi direksi, human capital efficiency, structural capital

efficiency, capital employed efficiency dan value added intellectual

capital (VAIC) terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk

pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ialah untuk memberikan uraian

secara garis besar mengenai isi dan pembahasan masing masing bab sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan latar belakang penelitian, permasalahan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan

topik penelitian, model penelitian sebelumnya, model penelitian yang

diusulkan dalam penelitian ini dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian,

definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik pengumpulan

data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif,

hasil uji outlier, hasil uji regresi panel dan hasil uji hipotesis beserta

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan

jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam

pendahuluan, keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang

dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
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