
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tata kelola perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengatur 

dan mengontrol perusahaan sehingga memaksimalkan nilai pemegang saham 

(Memon & Ali, 2019). Menurut Kaihatu (2015), pentingnya tata kelola ialah 

untuk meningkatkan performa perusahaan dengan mengawasi performa 

manajemen dan akuntabilitas sesuai peraturan dan regulasi yang ada. 

Tata kelola perusahaan masuk ke Indonesia pada tahun 1997 saat terjadi 

krisis ekonomi. Pemerintah mulai memperkenalkan prinsip tata kelola kepada 

semua perusahaan publik yang ada di Indonesia. Kemudian Pemerintah Indonesia 

bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mempromosikan 

tata kelola perusahaan yang sehat mempunyai tujuan untuk melindungi pemegang 

saham, kreditur dan karyawan perusahaan. Indonesia Institute for Corporate 

Governance (IICG) menilai implementasi tata kelola perusahaan yang berada di 

Indonesia dan hasilnya dipublikasikan melalui website IICG dan Majalah SWA. 

Tata kelola perusahaan yang baik ialah suatu keharusan untuk diterapkan oleh 

seluruh perusahaan Indonesia, tetapi masih belum ada sanksi yang diberikan jika 

tidak mengimplementasi atau sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 

Perusahaan mendapatkan nilai tambah jika menerapkan dengan baik, seperti 

semakin tinggi  kinerja keuangannya (Wahyudin & Solikhah, 2017). 

Terdapat beberapa prinsip yang dipakai untuk melakukan penilaian tata 

kelola, yaitu: fairness (keadilan), accountanbility (akuntabilitas), independent 

(independensi), responsibility (pertanggungjawaban) dan transparency 

(transparansi). Perusahaan dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang wajar 

jika mendapatkan penilaian tinggi dari Corporate Governance Perception Index 

(CGPI). Hasil penilaian tata kelola perusahaan dari IICG berdampak pada output 

kinerja perusahaan, yaitu: ROE, ROA dan EPS (Wahyudi & Solikhah, 2017).  
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1.2 Urgency Penelitian 

Perusahaan Enron diketahui telah melanggar prinsip tata kelola. Enron 

menghilangkan utangnya dengan cara dilimpahkan kepada anak perusahaannya 

dan mengakui keuntungan yang tidak ada. Setelah kasus Enron diketahui maka 

mata uang Amerika langsung menurun dratis. Dampaknya bukan hanya dirasakan 

oleh Amerika saja melainkan banyak lembaga keuangan international yang juga 

merasakan kehancurannya. Perusahaan harus menerapkan lima prinsip tata kelola 

perusahaan, yaitu: transparansi, akuntanbilitas, kemandirian, pertanggungjawaban 

dan kewajaran (IICG, 2018). Walaupun kasus Enron telah berdampak bagi banyak 

pihak, tetapi masih saja banyak perusahaan di Indonesia yang sudah diaudit oleh 

auditor independen tetap melanggar prinsip tata kelola perusahaan. Kasus-kasus 

yang terjadi di Indonesia seperti PT. KAI pada tahun 2005 melakukan manipulasi 

laporan keuangan, seharusnya mengalami kerugian sebesar Rp 63 Miliyar tetapi 

dibuat menjadi untung Rp 6,9 Miliyar (Reskino & Anshori, 2016). Bank Lippo 

memiliki tiga macam versi laporan keuangan pada tahun 2002 (Indonesia & 

Jenderal, 2003). Contoh lainnya PT. Karina Utama yang melakukan manipulasi 

laporan keuangan dan tidak membayarkan gaji kepada karyawannya pada tahun 

2009 dan Garuda Indonesia yang laporan keuangannya tidak sesuai PSAK pada 

tahun 2018 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).  

Tata kelola perusahaan diharapkan untuk menaikkan kualitas perusahaan 

yang bisa menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan sehingga dapat 

menguntungkan perusahaan. Pihak eksternal yang kurang berpengetahuan juga 

bisa melihat baik atau tidaknya perusahaan dengan melihat penilaian dari IICG 

yaitu CGPI. Semakin tinggi penilaian tata kelola perusahaan berarti 

perusahaannya  semakin terpercaya, transparan, akuntabilitas dan mandiri dan 

begitu pula dengan sebaliknya (Wahyudin & Solikhah, 2017). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Apakah penilaian tata kelola perusahaan mempengaruhi Tobins’Q? 

2. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi Tobins’Q? 
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3. Apakah umur perusahaan mempengaruhi Tobins’Q? 

4. Apakah rasio hutang mempengaruhi Tobins’Q?  

5. Apakah penilaian tata kelola perusahaan mempengaruhi pertumbuhan 

perusahaan? 

6. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan? 

7. Apakah umur perusahaan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan? 

8. Apakah rasio hutang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mencari tahu apakah ada pengaruh antara penilaian tata kelola 

perusahaan terhadap Tobin’s Q. 

2. Untuk mencari tahu apakah ada pengaruh antara penilaian tata kelola 

terhadap pertumbuhan perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Perusahaan 

Memberikan informasi kepada para manajemen perihal cara penilaian yang 

dilakukan IICG untuk mendorong implementasi tata kelola perusahaan 

dengan sebaik-baiknya.  

2. Investor 

Menyediakan informasi mengenai dampak penilaian dari IICG terhadap 

performa keuangan perusahaan sehingga investor dapat memutuskan dalam 

berinvestasi ke depannya. 

3. Akademisi  

Menjadi referensi dalam meneliti pengaruh penilaian tata kelola perusahaan 

terhadap performa perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 
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 Sistematika penelitian berisi tentang rangkuman-rangkuman dari bab-bab 

yang terdapat pada penelitian ini secara singkat, padat dan jelas.  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pendahulan yang berisi latar belakang, urgency, pertanyaan, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Uraian berisi hasil kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu sebagai 

acuan dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian dan menyusun 

model serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas cara dan metode yang dipakai meliputi: rancangan, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikann hasil uji outlier, hasil uji dan analisis statistik 

deskriptif, hasil uji f serta t dan analisis yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini membahas kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, batasan yang 

ditemukan dalam riset serta saran untuk peneliti yang akan datang. 
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