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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Aldridge dan Siswanto (2010), kata governance lahir dari 

bahasa latin, yakni gubernance yang berarti mengendalikan dan mengarahkan. 

Kata itu kemudian dikembangkan menjadi corporate governance atau yang lebih 

kita kenal dengan tata kelola yang artinya sebagai suatu usaha untuk 

mengendalikan dan mengarahkan kegiatan organisasi termasuk perusahaan. 

Monks (2004) mengartikan tata kelola sebagai pengendalian sistem dan 

pengaturan perusahaan yang mampu memberikan nilai lebih atau tambah untuk 

semua pemegang saham. Permasalahan mengenai tata kelola mengemuka di 

Indonesia setelah kejadian krisis ekonomi yang terjadi sekitar tahun 1998. Isu 

terkait dilatarbelakangi oleh salah satu teori yaitu teori keagenan yang 

mengatakan bahwa masalah agensi akan muncul saat kepemilikan suatu 

perusahaan terpisah dari kepengurusannya.  

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan tentang hubungan keagenan 

ialah kepercayaan antara pihak manajer dengan pihak investor. Masalah keagenan 

dalam hubungan antara manajer dan pemilik modal adalah sukarnya pemilik 

dalam memastikan dana atau modal yang diinvestasikan dalam perusahaan tidak 

diambil alih dan digunakan pada proyek yang tidak prospektif yang pada akhirnya 

tidak mendatangkan return. Sebagai konsep yang didasari oleh teori keagenan, 

tata kelola diharapkan berguna untuk memberikan kepastian kepada pemegang 

saham bahwa akan mendapatkan return atas dana yang telah diinvestasikan 

(Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Menurut Tjandra dan Suryathi (2017), faktor 

internal dan eksternal ialah salah satu penentu bahwa perusahaan sudah berhasil 

menerapkan tata kelola perusahaan.  

Indonesia kemudian perlahan-lahan berusaha menjalankan prinsip tata 

kelola perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ditunjukkan dengan 

ditandatanganinya Letter of Intent dengan International Monetary Fund. Salah 

satu bagian terpenting yaitu mengatur agenda untuk memperbaiki pengelolaan 

perusahaan yang berada di Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal
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(Bapepam) juga turut membantu implemantasi tata kelola dengan 

mempublikasikan surat edaran mengenai Bapepam No.Se-03/PM/2000 perihal 

komite audit, kemudian mempublikasikan peraturan pencatatan tentang Bursa 

Efek Jakarta Nomor I-A mengenai Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat 

ekuitas pada bursa efek yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2000 serta 

peraturan lain-lain, kemudian juga memberi hukuman atas kesalahan yang telah 

dilakukan oleh perusahaan publik (Darmawati, Khomsiyah, & Rahayu, 2005) 

 Sektor masyarakat dan sektor swasta turut memberi bantuan kegiatan 

sosialisasi dari pengimplementasian tata kelola perusahaan yang baik, salah 

satunya dengan membentuk lembaga-lembaga, seperti halnya : Forum for 

Corporate Governance in Indonesia, Indonesia Institute for Corporate 

Directorship, The Indonesian Institute for Corporate Governance, Indonesian 

Society of Independent Commissioners, Lembaga Komisaris dan Direktur 

Indonesia, KADIN Indonesia Komite Tetap GCG, dan Ikatan Komite Audit 

Indonesia. Lembaga-lembaga terkait diharapkan mampu menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik bagi institusi yang berada di Indonesia. Berdasarkan data 

dari OJK, telah terjadi 90 kasus fraud di perbankan yang sebagian besar terjadi di 

BPR dari tahun 2015 sampai 2017. Hardijanto selaku Ketua Umum ICSA 

(Indonesian Corporate Secretary Association) mengatakan bahwa generasi 

sekarang akan menghadapi tingkat tuntutan transparansi yang tinggi. Dengan 

meningkatnya crowd sourcing, crowd funding, dan penggunaan artificial 

intelligence yang tinggi, maka pelaksanaan GCG menjadi semakin signifikan. 

(Sumber: Tribun, “OJK Wajibkan BPR Terapkan Good Corporate Governance”, 

https://solo.tribunnews.com/2017/01/29/ojk-wajibkan-bpr-terapkan-good-

corporate-governance). 

 Riset IICG (2002), mendapatkan penemuan bahwa kepatuhan terhadap 

peraturan merupakan alasan utama suatu institusi mengimplementasi tata kelola 

yang baik. Perusahaan meyakini bahwa tata kelola yang diterapkan dengan sebaik 

mungkin oleh suatu perusahaan merupakan bentuk penegakan atau penguatan 

etika kerja dan etika bisnis yang sejak waktu lama telah menjadi komitmen dari 

perusahaan. Keberhasilan penerapan tata kelola yang baik tidak terlepas dari 

faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor-faktor terkait meliputi 
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profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan leverage. 

Profitabilitas yang tinggi dapat menarik investor untuk menginvestasikan modal 

ke perusahaan. Semakin besarnya jumlah investor, semakin tinggi juga tanggung 

jawab pihak manajemen dalam meningkatkan atau memajukan kinerja 

perusahaan. Dengan peningkatan penerapan GCG, maka kinerja perusahaan juga 

meningkat.  
 

 Menurut Darmawati et al. (2005), ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap mutu kualitas tata kelola dangan menggunakan indeks 

CGPI. Indeks CGPI merupakan indeks pengukuran tata kelola sebuah perusahaan 

yang dipakai di Indonesia. Ukuran perusahaan menen`tukan seberapa besar atau 

kecil suatu perusahaan. Menurut Pamungkas dan Muid (2012), ukuran perusahaan 

adalah karakteristik terpenting pada perusahaan dalam pengungkapan tata kelola 

perusahaan. Struktur kepemilikan mampu menjadi mekanisme dalam 

pendisiplinan internal perusahaan. Struktur kepemilikan memperlihatkan 

bagaimana pembagian kekuasaan dan efek pemegang saham terkait dengan 

aktivitas operasional perusahaan. Hal terkait sejalan dengan penelitian Taman & 

Nugroho (2010) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif 

antara struktur kepemilikan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. 
  

 Menurut Cho dan Kim (2003), apabila tingkat leverage tinggi maka 

cenderung memberikan manajemen tekanan sehingga perlu diterapkan tata kelola 

perusahaan. Kusumastuti dan Sastra (2007) berpendapat bahwa para pemegang 

saham juga mempertimbangkan tata kelola sebuah perusahaan dalam menentukan 

perusahaan untuk diinvestasikan. Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk 

mengembangkan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pendanaan Eksternal 

dan Struktur Kepemilikan terhadap Indeks Tata Kelola Perusahaan.’’  

 

1.2 Urgensi Penelitian 

 Mengingat begitu pentingnya tata kelola usaha, IICD (Indonesian 

Institute for Corporate Directorship) terus mengadakan kampanye untuk 

menyadarkan pentingnya penerapan tata kelola dalam perusahaan. Kampanye 

yang dilakukan berupa pemberian penghargaan bagi sejumlah perusahaan yang 

telah melaksanakan tata kelola secara baik. Penerapan dan pengelolaan tata kelola 
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yang baik ialah suatu konsep yang menjalankan hak investor untuk mendapatkan 

informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan akurat, benar, serta tepat 

waktu. Tjager (2003) berpendapat bahwa perusahaan baik publik maupun tertutup 

seharusnya menilai tata kelola yang baik bukan saja sebagai komplemen belaka, 

namun juga sebagai suatu peningkatan nilai dan kinerja perusahaan. Perusahaan 

yang nilai perusahaannya bagus membutkikan bahwa tingginya kemakmuran 

pihak investor sehingga akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan 

dana/modal yang dimiliki ke perusahaan. 

 Salah satu penyebab kasus-kasus ekonomi yang terjadi di Indonesia 

seperti korupsi adalah penerapan tata kelola yang tidak baik pada perusahaan 

terkait. Contoh salah satu perusahaan yang telah menyimpang dari tata kelola 

perusahaan adalah PT. Jamsostek. Pada tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan 

atau biasanya disebut BPK menemukan pelanggaran kepatuhan atas laporan 

keuangan dari PT. Jamsostek diatas nilai 7 triliun. Kasus ini mulai terungkap saat 

anggota VII BPK, Bahrullah Akbar menyampaikan presentasi dalam pembahasan 

Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahrullah 

menyampaikan bahwa terdapat empat penemuan dari laporan keuangan tahun 

2011 yang sudah melanggar aturan. Pertama, PT. Jamsostek membuat Dana 

Pengembangan Program Jaminan Hari Tua sebesar 7,24 triliun. Hal ini tidak 

sejalan dengan PP 22/2014. Kedua, PT. Jamsostek menerapkan tarif yang tidak 

sama dengan ketentuan. Ketiga, BPK menemukan bahwa PT. Jamsostek masih 

belum menyelesaikan aset eks investasi bertambah yaitu jaminan medium term 

notes (MTN). Keempat, BPK menyampaikan bahwa masih lemahnya pemantauan 

piutang hasil investasi oleh PT. Jamsostek. Dari kasus diatas dapat disimpulkan 

bahwa PT. Jamsostek tidak menerapkan tata kelola yang  baik sehingga memicu 

permasalahan penyimpangan laporan keuangan dan tidak efektifnya dalam kinerja 

PT. Jamsostek sendiri.  

 Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Jamsostek tidak 

menerapkan tata kelola yang  baik sehingga memicu permasalahan penyimpangan 

laporan keuangan dan tidak efektifnya dalam kinerja PT. Jamsostek sendiri. 

Khafid (2012) memberi pernyataan bahwa dengan gagalnya perusahaan 

mengungkapkan informasi pada laporan keuangan memperlihatkan bahwa adanya 
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kejanggalan yang terjadi pada perusahaan yang berkaitan. Kejanggalan dari 

informasi biasanya disebabkan oleh adanya kecurangan yang dilakukan oleh 

pihak tertentu. Karena hal itu, maka dibuatlah sebuah penilaian pada perusahaan 

yang dianggap dapat mengetahui kelayakan informasi dan kualitas sebuah 

perusahaan. Salah satu kasus yang marak terjadi adalah memanipulasi laba. 

Perusahaan dapat dengan mudah menaikkan atau menurunkan laba sesuai 

keinginan mereka baik demi tujuan perusahaan itu sendiri ataupun tujuan lain. 

Sehingga membuat para investor tertarik menanamkan modal pada perusahaan 

yang tinggi labanya. Padahal jika informasi terkait diminta untuk diungkapkan, 

perusahaan  tidak dapat mengungkapkan karena pada dasarnya laba yang tinggi 

adalah hasil dari kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Khafid (2012) 

memiliki pendapat bahwa struktur kepemilikan seperti komposisi dewan 

komisaris, kepemilikan institusional dan manajerial mempengaruhi perusahaan 

dalam peningkatan ataupun penurunan laba perusahaan. Dalam kasus manajemen 

laba, struktur kepemilikan menjadi kunci penting dalam penentuan laba 

perusahaan. Seperti yang diketahui bahwa pemegang saham suatu perusahaan 

tidak hanya berasal dari pihak internal perusahaan sehingga terkadang keputusan 

yang diambil bukan keputusan yang menguntugnkan perusahaan, melainkan 

menguntungkan pihak tertentu. 

 Penelitian ini dilakukan karena semakin marak kasus-kasus ekonomi 

yang terjadi di Indonesia. Harapan peneliti mengembangkan penelitian ini agar 

perusahaan Indonesia akan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik 

sehingga tidak terjadi kasus seperti yang telah disebutkan. Peneliti juga berharap 

tata kelola menjadi satu unsur yang cukup vital bagi para investor kedepannya 

dalam penanaman modal ke perusahaan, terutama pada perusahaan yang terbuka 

dan memperjualbelikan saham sehingga perusahaan akan selalu melaksanakan 

secara baik agar menarik perhatian para investor dalam menanamkan modal. 

Peneliti memandang bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran yang penting 

bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan 

berdampak pada proses pengendalian suatu perusahaan yang baik pula. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Dari penjelasan latar belakang yang peneliti telah diceritakan diatas, 

timbullah beberapa pertanyaan yang akan dibahas peneliti yaitu : 

1. Apakah pendanaan eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap 

indeks tata kelola perusahaan ? 

2. Apakah kepemilikan konsentrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

indeks tata kelola perusahaan ? 

3. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap 

indeks tata kelola perusahaan ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dengan pertanyaan yang telah peneliti kemukakan diatas, peneliti juga 

mengemukakan tujuan dari penelitian peneliti antara lain : 

1. Untuk mengetahui apakah pendanaan eksternal memiliki pengaruh 

terhadap indeks tata kelola perusahaan secara signifikan. 

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan konsentrasi memiliki pengaruh 

terhadap indeks tata kelola perusahaan secara signifikan. 

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

terhadap indeks tata kelola perusahaan secara signifikan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Manfaat bagi perusahaan dengan dilakukannya penelitian ini adalah 

peneliti berharap penelitian ini berguna dalam menginformasikan betapa 

penting tata kelola suatu perusahaan dalam meningkatkan nilai dan 

kinerja perusahaan. 

2. Bagi pemegang saham 

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberi 

bantuan para investor dalam menentukan perusahaan mana yang 
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memiliki nilai tata kelola yang tinggi agar dapat menanamkan dana pada 

perusahaan terkait. 

 

 

3. Bagi akademis 

Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi suatu ilmu atau 

pengetahuan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti tata kelola 

perusahaan. Peneliti juga berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat 

menambahkan variabel baru agar berguna bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya sehingga penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada 

beberapa variabel yang sama. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penjelasan mengenai penelitian namun akan 

dijelaskan secara terpisah sesuai dengan judul dari masing-masing bab. Uraian 

yang akan dijelaskan dalam sistematika pembahasan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan sedikit perincian latar belakang dari tata kelola, 

kemudian peneliti akan menjelaskan tujuan serta manfaat dengan 

adanya penelitian ini, dan sistematika pembahasan setiap bab atas 

penelitian yang akan dilakukan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Bab dengan judul kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis akan 

mengupas mengenai variabel dependen pada penelitian yang 

dilakukan, berbagai penelitian yang sudah terlebih dahulu diteliti, 

pengaruh variabel independen dan kontrol terhadap variabel terikat 

serta gambaran model untuk penelitian peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian memberi ulasan terkait dengan rancangan yang 

ingin dilakukan oleh peneliti, kemudian objek apa yang akan peneliti 

gunakan sebagai sampel untuk penelitian, pengertian dan rumus untuk 

variabel yang peneliti gunakan. Bab ini juga memberikan sedikit 
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penjelasan atas metode-metode apa saja yang akan digunakan peneliti 

dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merangkum hasil dari setiap pengujian data yang sebagaimana 

telah diuji oleh peneliti serta menjelaskan apakah hasil uji ini telah 

sesuai dengan hipotesis yang peneliti sebutkan dalam bab-bab 

sebelumnya. Peneliti juga menyertakan penelitian dari peneliti-peneliti 

lain baik yang sesuai dengan hipotesis peneliti maupun tidak. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini akan menyebutkan sedikit ringkasan dari keseluruhan isi 

penelitian ini. Selain itu, peneliti akan memberikan sedikit saran 

kepada peneliti selanjutnya dan keterbatasan apa yang peneliti 

temukan selama melakukan penelitian ini. 
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