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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Tata kelola perusahaan bisa diartikan menjadi tata pengelolaan yang 

menjelaskan hubungan pihak-pihak berkepentingan mengenai pengelolaan yang  

dilakukan dalam menentukan kinerja perusahaan (Violita, 2016). Efisiensi 

ekonomi yang baik dapat dihasilkan dari tata kelola perusahaan yang baik pula, 

dimana tata kelola perusahaan mencakup seperti hubungan dewan komisaris, 

manajemen perusahaan, para pemegang saham dan stakeholders. Pelaksanaan tata 

kelola perusahaan berawal dari teori agensi mengenai kaitan pemilik perusahaan 

(principal) dengan manajemen. 

 Konsep teori agensi dapat dijelaskan sebagai hubungan pemilik  dengan 

agen. Principal menggunakan agen untuk membantu memenuhi kepentingan 

pemilik perusahaan. Pemegang saham merupakan pemilik yang menyerahkan 

pengambilan keputusan kepada manajer sebagai agen atau perwakilan dari 

pemegang saham. Dalam pengaturan perusahaan, masalah keagenan terjadi ketika 

manajer tidak mementingkan kepentingan terbaik pemegang saham saat membuat 

keputusan perusahaan. Salah satu solusinya adalah meningkatkan pemantauan 

dengan dewan perusahaan (Fama & Jensen, 1983). Manajemen sebagai seorang 

agen harus bertanggungjawab dalam memaksimalkan keuntungan yang diperoleh 

para pemilik sebagai kewajibannya, dimana seorang agen akan memperoleh 

imbalan yang telah disebutkan sebelumnya dalam kontrak antara pemilik dengan 

manajemen. Bagaimana agar kepentingan pemegang saham dapat dilindungi dari 

potensi eksploitasi dari agen, dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang 

merupakan salah satu elemen penting (Ali, Qiang & Ashraf, 2018). 

 Perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi menyandang 

kemampuan analisis kuat serta kekuatan demi bertindak sebagai kelompok 

penekan untuk mengawasi, memandu tindakan dan perilaku manajemen. 

Sebaliknya, perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar cenderung memiliki 

kekurangan sumber daya dan pembentukan koalisi pemegang saham lebih sering 

terjadi. Selain itu, perusahaan berada dalam posisi yang kurang diuntungkan 
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dalam memantau dan memengaruhi keputusan manajerial (Ali et al., 2018). Hal 

ini dapat menimbulkan sebuah tendensi dimana manajemen lebih memilih untuk 

memfokuskan perusahaan pada kegiatan berupa investasi ataupun proyek yang 

menghasilkan laba yang lebih tinggi secara jangka pendek daripada 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan investasi jangka panjang di 

kegiatan yang menguntungkan. 

 Topik mengenai perempuan anggota dewan juga menjadi salah satu 

perdebatan dan penelitian akhir-akhir ini. Ada banyak kampanye yang 

menganjurkan peningkatan perwakilan perempuan dewan perusahaan yang 

dijalankan di seluruh dunia. Kampanye seperti “Championing Women on Boards 

in Indonesia” di Indonesia,  “2020 Women on Boards” di Amerika Serikat, dan 

“Women on Boards” di Inggris mendukung adanya peningkatan jumlah anggota 

perempuan dewan direksi di perusahaan, dalam kampanye tersebut, diyakini 

bahwa dengan adanya kehadiran perempuan sebagai salah satu jajaran direktur 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Efek dari keragaman gender 

dewan direksi pada keputusan perusahaan juga tergantung pada perusahaan 

kualitas pemerintahan. Namun menurut Adams dan Ferreira (2009), keragaman 

gender mempunyai pengaruh positif terhadap perusahaan dengan tata kelola yang 

lemah, yang diukur dengan kemampuan perusahaan untuk menolak 

pengambilalihan sebaliknya di perusahaan dengan tata kelola yang kuat, 

keragaman gender pada jajaran direksi dapat menurunkan nilai pemegang saham. 

Penyebab yang memungkinkan terjadinya hal ini adalah keragaman gender yang 

lebih besar dapat menyebabkan pemantauan berlebihan di perusahaan tersebut. 

 Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peran 

anggota dewan direksi dan konsentrasi kepemilikan dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan dan menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini. Ini menjadikan 

motivasi penulis untuk mengembangkan penelitian mengenai dampak 

diversifikasi direktur dan konsentrasi kepemilikan pada kinerja di perusahaan. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

 Menurut Statistik Indonesia 2019 yang disusun oleh Badan  Pusat 

Statistik, jumlah populasi wanita di Indonesia berjumlah 131.879.200 dan jumlah 
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populasi laki-laki sebesar 133.136.100. Rasio jumlah populasi wanita di Indonesia 

sebesar 49,76%. Dimana yang termasuk angkatan kerja wanita berjumlah 

47.965.498 dan jumlah angkatan kerja laki-laki berjumlah 76.059.452. Rasio 

jumlah angkatan kerja wanita di Indonesia sebesar  38,66%. Sedangkan, proporsi 

dewan direksi wanita di perusahaan yang ada di Indonesia memiliki rata-rata 

11,2% (European Professional Women’s Network, 2006). Angka ini termasuk 

kecil dibandingkan dengan rasio populasi jumlah angkatan kerja wanita di 

Indonesia. 

 Walaupun rata-rata dewan direksi wanita di Indonesia cukup tinggi 

dibandingkan negara lain di Eropa, seperti Jerman, Prancis, Swiss, dan Spanyol 

(European Professional Women’s Network, 2006). Tetapi jika dibandingkan 

dengan jumlah populasi angkatan kerja wanita, angka ini tergolong tidak 

maksimal. Dilihat dari sisi jumlah perusahaan yang memiliki direktur wanita, 

hanya 270 perusahaan  yang memiliki setidaknya 1 direktur wanita sedangkan 

perusahaan terdaftar di BEI per 16 November 2019 sejumlah 626 perusahaan. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 356 perusahaan yang tidak mempunyai 

direktur wanita. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Didasarkan dari latar belakang yang dijelaskan di atas, sehingga 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah jumlah direktur perempuan mempunyai pengaruh signifikan 

negatif pada kinerja perusahaan? 

2. Apakah direktur independen mempunyai pengaruh signifikan  positif 

pada kinerja perusahaan? 

3. Apakah skala dewan (board size) mempunyai pengaruh signifikan  

negatif terhadap kinerja perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan  

positif pada kinerja perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan  negatif 

pada kinerja perusahaan? 
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6. Apakah kepemilikan negara mempunyai pengaruh signifikan  positif 

pada kinerja perusahaan? 

7. Apakah konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh signifikan  positif 

pada kinerja perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Didasari oleh permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menemukan dampak antara skala direktur perempuan dengan 

kinerja perusahaan. 

2. Untuk menemukan dampak antara direktur independen dengan kinerja 

perusahaan. 

3. Untuk menemukan dampak antara skala dewan dengan kinerja 

perusahaan. 

4. Untuk menemukan dampak kepemilikan institusional pada kinerja 

perusahaan. 

5. Untuk menemukan dampak kepemilikan manajerial pada kinerja 

perusahaan. 

6. Untuk menemukan dampak kepemilikan negara pada kinerja perusahaan. 

7. Untuk menemukan dampak rasio kepemilikan saham dengan kinerja 

perusahaan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manajemen Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi tentang unsur-unsur 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan agar manajemen dapat menyusun strategi 

bagaimana mempertahankan kinerja perusahaan yang baik. 

2. Investor 

 Hasil penelitian bisa dipakai sebagai sumber informasi demi menilai 

kinerja perusahaan dalam berinvestasi sehingga manajemen bisa mengambil 

keputusan secara benar. 
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3. Akademisi 

 Hasil penelitian dapat menjadi referensi dan motivasi untuk penelitian ke 

depan dan diharapkan bermanfaat untuk kelanjutan ilmu khususnya dibidang 

akuntansi. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang yang mendasari penelitian, mulai 

dari permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika pembahasan atas 

penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, penjelasan penelitian-penelitian 

terdahulu, dan model yang mendasari penelitian, serta perumusan 

hipotesis penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian dan pendekaan yang digunakan 

mulai dari rancangan, objek, definisi operasional variabel serta 

pengukurannya, dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis 

statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil regresi panel beserta dengan 

penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang memuat kesimpulan 

atas dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang diperoleh dari 

hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan keterbatasan-

keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi yang 

disarankan dapat memberikan manfaat untuk peneliti yang masa akan 

datang. 
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