
 
 

1  Universitas Internasional Batam 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

  
 
1.1 Latar Belakang  

 Hakikat terbentuk sebuah perusahaan ialah atas dasar menghasilkan 

profit yang sebanyak-banyaknya. Dimana perusahaan memanfaatkan sumber daya 

tenaga ahli untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Perusahaan yang 

menghasilkan profit yang optimal akan mempunyai banyak peminatnya dalam hal 

kerjasama ataupun yang lainnya. Para investor kemudian berminat untuk 

menginvestasi pada perusahaan tersebut karena akan mendapatkan keuntungan 

pula.  

 Agar perusahaan dapat bekerja optimal, maka dibutuhkan pengelolaan 

secara tepat. Tata kelola perusahaan adalah kumpulan tahap, kebijakan, kebiasaan, 

peraturan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, dan 

pengontrolan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tata kelola 

perusahaan diartikan sebagai prinsip pengendalian dan pengarahan agar 

tercapainya keselarasan antara kewenangan dan kekuatan perusahaan dalam 

pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan 

yang dimaksud ialah pemegang saham, manajer, pemerintah, karyawan, kreditur 

dan stakeholder lainnya.  

 Dampak tata kelola perusahaan pada nilai perusahaan telah bertumbuh 

pesat dalam beberapa tahun terakhir terutama di negara berkembang (Darko, 

Aribi, & Uzonwanne, 2016). Literatur tata kelola perusahaan memperlihatkan 

bahwa sebagian besar penelitian meneliti tentang komposisi dewan yang berfokus 

pada ukuran dewan itu sendiri, contohnya dari penelitian dari Belkhir (2009), 

Yasser, Mamun dan Rodrigs (2017), Berezinets, Ilina dan Cherkasskaya (2017). 

Sisanya meneliti tentang banyaknya pertemuan atau rapat dewan dalam setahun 

(Mishra & Kapil, 2017), pengaruh komite audit pada nilai perusahaan 

(Agyemang-Mintah & Schadewitz, 2018). Sebagian kecil, meneliti tentang 

proporsi komisaris independen (Xu, Mclver, Shan, & Wang, 2016). 

 Dalam Cadbury Report 1992, menjelaskan dewan komisaris seharusnya 

membentuk suatu komite dewan untuk memeriksa, membagi upah dan lainnya 

dalam rangka untuk membantu pengembangan efesiensi (Agyemang-Mintah & 
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Schadewitz, 2018). Untuk itu, perusahaan membentuk komite audit yang bertugas 

dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada para dewan direktur yang 

mengelola perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, peran komite audit ialah 

untuk memantau laporan keuangan perusahaan dan mengumumkan kinerja 

keuangan dalam perusahaan (Darko, Aribi & Uzonwanne 2016).  

 Okeahalam (2004) menambahkan bahwa adalah tugas komite audit untuk 

menginformasikan kepada dewan semua masalah yang memerlukan perhatian 

khusus. Selama periode resesi ekonomi, tata kelola perusahaan terutama pada 

struktur dewan ialah hal yang krusial dikarenakan dewan yang bertugas dalam 

mengendalikan pengambilan keputusan dan perencanaan yang strategis dimana 

mempunyai pengaruh besar terhadap nilai suatu perusahaan (O’Connell & 

Cramer, 2010). 

 Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan 

mempunyai kedudukan penting dalam menilai perusahaan. Untuk membuktikan 

ada atau tidaknya pengaruh maka penulis berniat meneliti tata kelola perusahaan 

di Indonesia dengan judul, “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap Nilai Perusahaan”.  

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia dianggap belum berjalan 

secara maksmial. Investor, Irwan Ariston Napitupulu mengatakan, PT Holcim 

Indonesia Tbk (SMCB) menaikkan sahamnya menjadi sangat signifikan. Sampai 

ditemukan beberapa bulan kemudian, ada akusisi dari PT Semen Indonesia Tbk 

(SMGR). Kasus ini belum dilakukan penyelidikan, diduga transaksi ini dalam 

kategori insider trading yaitu melakukan transaksi jual beli dengan memanfaatkan 

informasi internal perusahaan yang belum diumumkan ke publik oleh pihak 

otoritas bursa. Hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran serius di pasar modal 

yang sering diabaikan. Ia menambahkan bahwa perusahaan dengan tata kelola 

yang baik tidak hanya diindikasikan pada nilai harga saham yang lebih baik dari 

nilai harga saham perusahaan yang tata kelolanya kurang baik. Selanjutnya, Irwan 

menambahkan bahwa cukup sulit untuk memaksakan perusahaan untuk 

melaksanakan tata kelola yang baik walau terdapat peraturan terkait. Sementara 
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itu, Sukarto Bujung berpendapat bahwa lebih memilih membeli saham yang 

memiliki tata kelola yang bagus untuk memberikan hasil yang baik (Kontan.co.id, 

2018). 

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance 

(Indef) Bhima Yudhistira menyarankan BUMN untuk memperkuat tata kelola 

perusahaan untuk mencegah korupsi. Disebutkan bahwa BUMN perlu bekerja 

sama lebih intens dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan 

demikian terdapat upaya-upaya preventif yang lebih banyak. Sebelumnya, 

diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tagan terhadap lima pejabat Direksi 

Angkasa Pura II, kamis (1/8/2019). Terjadi penyerahan uang untuk salah satu 

direksi PT Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTI. 

Tim KPK telah mengamankan pihak terkait, diantaranya ialah direksi PT AP II, 

pihak dari PT INTI dan pengawai masing-masing BUMN terkait 

(Antaranews.com, 2019). 

Dari fenomena disebutkan diatas, penerapan tata kelola perusahaan 

diperlukan untuk setiap perusahaan terutama untuk perusahaan terbuka. Hal ini 

dikarenakan, perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik masyarakat luas. 

Tata kelola juga memengaruhi nilai perusahaan sehingga diperlukan pengawasan 

dan pengendalian untuk mencapai perusahaan yang memiliki nilai yang tinggi dan 

tidak melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Penulis ingin mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan dengan 

nilai perusahaan yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, penulis merumuskan 

masalah yang dijabarkan berikut ini: 

1. Apakah jumlah dewan direktur mempengaruhi nilai perusahaan? 

2. Apakah tingkat pendidikan dewan direktur mempengaruhi nilai 

perusahaan? 

3. Apakah jumlah rapat dewan direktur mempengaruhi nilai perusahaan? 

4. Apakan kepemilikan manajerial dewan direktur mempengaruhi nilai 

perusahaan? 

5. Apakah jumlah dewan komisaris mempengaruhi nilai perusahaan? 
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6. Apakah proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi nilai 

perusahaan? 

7. Apakah jumlah rapat dewan komisaris mempengaruhi nilai perusahaan? 

8. Apakah jumlah komite audit mempengaruhi nilai perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian yang tertera diatas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Menelusuri pengaruh jumlah dewan direktur pada nilai perusahaan. 

2. Menelusuri pengaruh tingkat pendidikan dewan direktur pada nilai 

perusahaan. 

3. Menelusuri pengaruh jumlah rapat dewan direktur pada nilai perusahaan. 

4. Menelusuri pengaruh kepemilikan manajerial dewan direktur pada nilai 

perusahaan. 

5. Menelusuri pengaruh jumlah dewan komisaris pada nilai perusahaan. 

6. Menelusuri pengaruh proporsi dewan komisaris independen pada nilai 

perusahaan. 

7. Menelusuri pengaruh jumlah rapat dewan komisaris pada nilai 

perusahaan. 

8. Menelusuri pengaruh jumlah komite audit pada nilai perusahaan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Ada pun manfaat penelitian dalam penelitian ini ialah: 

a. Untuk manager keuangan, hasil penelitian ini dimaksudkan dalam 

memberikan informasi tambahan akan hubungan yang berdampak pada 

peningkatan nilai atau kinerja suatu perusahaan.  

b. Untuk para investor, hasil penelitian ini dimaksudkan dalam memberikan 

wawasan ketika hendak menginvestasi suatu perusahaan dengan 

menganalisa faktor yang menyebabkan perubahan pada nilai perusahaan. 

c. Untuk bidang akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan berjurus pada gambaran umum yang menguraikan 

unsur-unsur penyusunan laporan skripsi penelitian ini. Uraian bagian yang 

dimaksudkan diklasifikasikan menjadi lima bagian, sbb: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang dasar terciptanya penelitian ini, 

penulis memberikan alasan pribadi dan memberikan informasi 

yang mendasari akan pemilihan topik pada penelitian skripsi ini. 

Juga terdapat tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis 

ketika penelitian ini selesai dilaksanakan. 

BAB II   KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi referensi materi dan informasi berupa landasan dan 

teori para ahli yang telah dibuktikan kebenarannya. Bab ini juga 

menjabarkan beberapa contoh dari penelitian terdahulu yang dapat 

mendukung penulis pada hasil uji penelitian nantinya.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan peneliti, cara 

mendapatkan data yang akan diperuntukan dalam penelitian dan 

menjelaskan perihal perumusan tiap variabel serta teknik dalam 

mengumpulkan data dan metode dalam menganalisa data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHSAN 

Bab ini merupakan bab yang memuat hasil penelitian dalam 

menguji data. Hasil penelitian tersebut dijelaskan berdasarkan 

metode pada bab sebelumnya.  

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini ialah konklusi dari berbagai rangkain penelitian yang sudah 

diproses penulis dalam mengerjakan laporan skripsi. Penulis 

menjabarkan detail hasil akhir serta memberikan saran sehingga 

dapat dijadikan evaluasi untuk perbaikan peneliti selanjutnya. 
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