
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Penelitian 

Istilah Good Corporate Governance mulai dikenal pada tahun 1997. Istilah 

Good Corporate Governance ini lebih dikenal pada waktu munculnya skandal 

yang dialami oleh beberapa perusahaan ternama yang mengalami krisis ekonomi, 

seperti Enron, World Com, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, 

dan lain-lain.  

Akibat krisis inilah yang menyebabkan kesadaran akan pentingnya dalam 

menerapkan sistem Good Corporate Governance karena banyaknya perusahaan 

yang mengalami dampak terjadinya krisis moneter. Krisis yang terjadi diakibatkan 

oleh faktor ekonomi makro serta lemahnya penerapan tata kelola perusahaan di 

berbagai negara. Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen 

kunci dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain 

(Suprayitno et al. 2004). 

Selain itu Kebutuhan Good Corporate Governance timbul berkaitan 

dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal 

dan agent. Dalam pemahaman yang lain Good Corporate Governance merupakan 

sesuatu yang harus dilakukan demi tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

bukan hanya sebagai kewajiban semata saja (Arafat, 2008). 

Mekanisme yang dapat digunakan oleh perusahaan agar dapat 

mewujudkan Good Corporate Governance antara lain Board size, Outside 
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director, CEO Duality, Audit committee, Managerial Ownership, Family 

Ownership dan Foreign Ownership. 

 Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance telah menjadi 

perhatian bagi dunia bisnis di setiap negara. Pada tahun 2004 Prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) dapat digunakan sebagai acuan kepada 

setiap negara dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(www.oecd.org).  

Ada 11 negara yang mendapat penilaian Good Corporate Governance dari 

Asian Corporate Governance Association (ACGA) antara lain adalah: Singapura, 

Hongkong, Jepang, Thailand, Taiwan, Malaysia, India, Cina, Korea, Indonesia 

dan Filipina (www.acga-asia.org/2012).  

Pada tahun 1998 salah satu negara yang memutuskan untuk menerapkan 

sistem Good Corporate Governance adalah Malaysia, dimana pemerintahaan 

Malaysia mengambil keputusan bagi seluruh perusahaan di Malaysia harus 

menerapkan sistem tersebut untuk meningkatkan kualitas praktik perusahaan 

dalam tata kelola perusahaan setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997. Menurut 

Finance Committee on Comporate Governance Malaysia, mendefenisikan 

Corporate Governance adalah proses dan struktur yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan 

pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir menaikkan 

nilai saham dalam jangka panjang sembari memperhitungkan kepentingan 

stakeholder lain (Azwar, 2000).  
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Di Malaysia, terdapat lembaga pengatur yang bertugas untuk selalu 

melakukan revisi atas aturan-aturan dalam mendukung proses Good Corporate 

Governance yang akan diterapkan oleh seluruh perusahaan di Malaysia, namun di 

negara ini penerapan Good Corporate Governance tidak bersifat memaksa. Akan 

tetapi setiap perusahaan yang tidak menerapkan sistem ini diwajibkan untuk 

memberikan penjelasan atas tidak dilakukannya penerapan sistem Good 

Corporate Governance. Dan lembaga pengatur berhak untuk memberikan 

hukuman bagi perusahaan yang tidak menerapkan Good Corporate Governance 

walaupun tidak ada peraturan-peraturan yang mengatur namum tertuang dalam 

kode tata kelola.  

Kode tata kelola di Malaysia diterbitkan oleh Bursa Efek Malaysia pada 

tahun 2007 dengan nama The Malaysian Code of Good Corporate Governance. 

Walaupun belum bersifat wajib tapi emiten atau perusahaan perlu 

mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan dan penjelasan akan 

penyimpangan kode dalam laporan tahunan. Salah satu kode tata kelola 

perusahaan di Malaysia menyatakan bahwa masing-masing perusahaan perlu 

memiliki komite audit. Di Malaysia, dewan perlu membuat komite audit yang 

setidaknya berjumlah 3 anggota yang mayoritas adalah independen dan dewan 

perlu menyiapkan pedoman komite audit secara tertulis sebagai kerangka acuan 

yang jelas terkait dengan kewenangan dan tugasnya. Semua anggota harus 

mengerti masalah finansial dan salah satu diantaranya setidaknya harus menjadi 

anggota dari asosiasi akuntansi. 
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Setelah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang baik di 

setiap perusahaan yang berada di Malaysia yang memberikan efek positif terhadap 

peningkatan nilai total aset di setiap perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. 

Dan bukan hanya berpengaruh pada nilai total aset, akan tetapi net profit dari 

setiap perusahaan akan meningkat serta mendapatkan tanggapan yang positif dari 

para investor. Sebagai contoh di Malaysia pada bank Maybank total asset 

meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2010 hingga 4,25%. 

Gambar 1.1 
Pertumbuhan Good Corporate Governance di Malaysia 

 

Sumber: Asian Corporate Governance Association (2014). 

 Tabel di atas merupakan hasi survey mengenai pertumbuhan penerapan 

Good Corporate Governance di Malaysia dimana dapat diketahui bahwa dari 

tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan, pada tahun 2005 pertumubuhan 

mencapai 40%, pada tahun 2007 pertumbuhan mencapai 45%, pada tahun 2010 

pertumbuhan mencapai 50%, pada tahun 2012 pertumbuhan mencapai 55%, dan 

pada tahun 2014 pertumbuhan mencapai 60%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa 
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dengan adanya penerapan Good Corporate Governance maka dapat 

mempengaruhi peningkatkan nilai investasi di negara Malaysia. 

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Asean Corporate Governance 

Scorecard Country Report. Walaupun negara Malaysia tidak menduduki urutan 

pertama namun pertumbuhan Good Corporate Governance di negara Malaysia 

selalu menunjukkan peningkatan. Perusahaan yang berada di negara berkembang 

cenderung memiliki pertumbuhan yang besar. Di wilayah ASEAN negara 

Malaysia merupakan salah satu negara berkembang. Dan negara Malaysia juga 

memberikan kontribusi investasi mencapai 70%, angka ini menunjukkan bahwa 

Malaysia memberikan ruang investasi yang besar bagi setiap perusahaan yang 

beroperasi dinegara tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul "Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan di Bursa Efek Malaysia (KLSE)". 

 

1.2       Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, permasalahan 

penelitiannya adalah : 

1. Apakah Board Size, Outside Director, CEO Duality, Audit Committee, 

Managerial Ownership, Family Ownership, dan Foreign Ownership 

berpengaruh signifikan terhadap Firm Value secara individual? 
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2. Apakah Board Size, Outside Director, CEO Duality, Audit Committee, 

Managerial Ownership, Family Ownership, Foreign Ownership 

berpengaruh signifikan terhadap Firm Value secara bersama-sama? 

3. Variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap Firm Value? 

 

1.3      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Board Size, Outside Director, CEO Duality, 

Audit Committee, Managerial Ownership, Family Ownership, dan Foreign 

Ownership berpengaruh secara individual terhadap Firm Value. 

2. Untuk mengetahui apakah Board Size, Outside Director, CEO Duality, 

Audit Committee, Managerial Ownership, Family Ownership, dan Foreign 

Ownership berpengaruh secara bersama-sama terhadap Firm Value. 

3. Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan 

terhadap Firm Value. 

1.3.2    Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang didapat dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

sebagai pedoman serta masukan bagi perusahaan dalam merencanakan 

kegiatan Good Corporate Governance yang baik untuk memaksimalkan 

Firm Value.  
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2. Bagi investor: dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sumber infomasi bagi para investor bahwa perusahaan selalu 

memperhatikan kepentingan para pemegang saham. 

3. Bagi akademisi: penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur 

pembuatan materi mengenai pengaruh Good Corporate Governance dalam 

sebuah perusahaan. 

 

1.4       Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi 

5(lima) bab. Tujuan dari sistematika penelitian ini adalah untuk dapat memberika 

gambaran hubungan antara satu bab ke bab yang lainnya. Dan secara garis besar 

sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut : 

BAB I:    PENDAHULUAN 

Dalam bab I, yang mana isi dari pembahasannya adalah mengenai 

gambaran secara umum tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat serta sistematika pembahasan. 

BAB II :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab II, berisi penjelasan mengenai model penelitian terdahulu, 

definisi variabel dependen, pengaruh antar variabel, model penelitian 

dan perumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab III, menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab IV, berisi tentang hasil analisa data yang telah dikumpulkan, 

mulai dari hasil analisa statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab V, berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang telah 

diperoleh dan dianalisa, keterbatasan yang ditemukan oleh penulis pada 

saat melakukan penelitian, serta rekomendasi yang diberikan kepada 

peneliti selanjutnya. 
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