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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Isu tentang tata kelola perusahaan semakin berkembang dalam beberapa 

tahun terakhir sebagai akibat dari beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. 

Banyak pihak berpendapat bahwa tata kelola perusahaan perusahaan Indonesia 

yang buruk merupakan salah satu penyebab utama penyebab utama 

ketidakstabilan ekonomi yang akhirnya berdampak pada terjadinya krisis 

keuangan Asia pada periode 1997-1998 (Husnan, 2001). Kemudian dilanjut pula 

dengan peristiwa kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom pada 

tahun 2002. 

Adapun isu lainnya yaitu mengenai krisis subprime mortgage di Amerika 

Serikat pada tahun 2007, dengan diadakannya pemberian kredit kepada para 

peminjam atau debitur yang tidak memenuhi persyaratan kredit untuk diberikan 

pinjaman berdasarkan suku bunga pasar dikarenakan peminjam atau debitur 

tersebut memiliki catatan kredit yang kurang baik sehingga menyebabkan 

penyitaan jaminan KPR dan banyak perusahaan pemberi pinjaman KPR subprima 

ini mengalami bangkrut. Dari beberapa masalah ekonomi di atas, menyadarkan 

dunia akan pentingnya penerapan good corporate governance (FCGI, 2006). 

Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya 
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yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001). 

Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi pemilik atau para pemegang saham 

(Siallagan dan Machfoedz, 2006). Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mencapai tujuannya yaitu dengan memaksimalkan laba. Perusahaan saling 

berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar global demi tercapainya tujuan 

masing-masing perusahaan. Perusahaan akan menggunakan modalnya untuk  

melaksanakan berbagai aktivitas seperti aktivitas operasional, pendanaan ataupun 

investasi. Penggunaan modal tersebut harus seefektif dan seefisien mungkin agar 

mampu menghasilkan profitabilitas atau laba yang maksimal dan berkualitas.   

Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik 

strategis dan karakteristik manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut 

diantaranya ialah mencakup strategi penerapan sistem good corporate governance 

(GCG) dalam sebuah perusahaan. Struktur dalam good corporate governance 

(GCG) bisa digunakan untuk menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan 

atau kegagalan dalam suatu perusahaan. Dalam era persaingan global ini, di mana 

batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang untuk berkompetisi, hanya 

perusahaan yang menerapkan good corporate governance (GCG) yang mampu 

memenangkan persaingan. 

Manfaat perusahaan menerapkan good corporate governance (GCG) 

adalah supaya sumber daya yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan 

tersebut dapat dikelola dengan baik dan efisien serta dapat digunakan untuk 
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kepentingan memaksimalkan pertumbuhan nilai perusahaan. Penerapan good 

corporate governance (GCG) tidak hanya memberi dampak positif bagi para 

pemegang saham namun juga bagi masyarakat luas dalam hal pertumbuhan 

perekonomian nasional. 

Penerapan mekanisme good corporate governance (GCG) tidak terlepas 

dari keterlibatan pihak-pihak pengelola sebuah perusahaan seperti manajemen, 

komisaris bahkan direksi. Kebijakan, kerja sama dan keputusan mereka dalam 

mengambil sebuah keputusan dalam rangka penyusunan laporan keuangan akan 

sangat menentukan kualitas dari laba dan tingkat profitabilitas masing-masing 

perusahaan yang dilaporkan dalam waktu dan periode tertentu . 

Untuk itu, penulis mencoba menganalisa pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan dari penelitan ini adalah meneliti pengaruh mekanisme implementasi good 

corporate governance (GCG) seperti konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan serta leverage 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.  

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada para pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham meningkat (Hasnawati, 2005). Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga pasar saham dianggap 

cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. 

Struktur kepemilikan dan struktur dewan merupakan mekanisme tata 

kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur 
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kepemilikan yang terkonsentrasi oleh kepemilikan institusional dapat 

meningkatkan pengelolaan dan kualitas laba dalam upaya peningkatan kinerja dan 

nilai perusahaan. Struktur dewan yang berupa komposisi dewan berfungsi untuk  

mengawasi mekanisme tata kelola perusahaan agar dapat terlaksana dengan baik 

serta dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari penyusunan 

laporan keuangan yang maksimal dan berkualitas. 

Masalah yang sering timbul dari struktur kepemilikan adalah agency 

problem dimana masalah tersebut timbul dari akibat tindakan manajer sebagai 

decision maker lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila 

dibandingkan dengan tujuan perusahaan (Gitman, 2007). Pada umumnya terdapat 

pemisahan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan manajemen.  

Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya 

sedangkan manajer sebagai pengambil keputusan akan fokus pada pemenuhan 

kepentingan pribadi. Selain itu, akan adanya pihak manajemen yang melakukan 

kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi sehingga membuat 

para pemilik perusahaan atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan 

setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Dengan 

timbulnya berbagai masalah maka akan menambah konflik antara pemegang 

saham dengan pihak manajemen yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dari suatu bisnis serta nilai perusahaan yang berakibat pada jumlah 

ataupun persentase saham yang beredar serta memberi dampak buruk terhadap 

perusahaan. 
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Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah 

dengan melakukan pengawasan. Sistem pengawasan ini dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya agency problem antara pihak manajer sebagai pengambil 

keputusan yang menjalankan operasional perusahaan dengan pemegang saham 

yang juga merupakan pemilik perusahaan. Sistem pengawasan ini disebut pula 

dengan corporate governance atau tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan 

yang baik sangat diperlukan dalam menjalankan operasional perusahaan yang 

pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan nilai pasar suatu perusahaan 

serta pencapaian kinerja dan nilai perusahaan dengan menciptakan perusahaan 

kelas dunia yang tangguh dan sustainable. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

ini merupakan replikasi dari penelitan Abbasi et al. (2012). Penelitian ini diberi 

judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 
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3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

5. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1.  Manajemen perusahaan 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 

pedoman dan masukan yang bermanfaat kepada perusahaan seperti para 

manajer keuangan dalam memutuskan komposisi struktur modal yang 

optimal serta kepada pihak manajemen dalam menyusun serta 
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merencanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya 

bagi perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

2. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi sebagai 

masukan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi di 

masa yang akan datang dengan prediksi pengharapan pengembalian yang 

tinggi. 

3. Akademis penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

bagi peneliti berikutnya mengenai pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian 

ini dapat pula dijadikan sebagai referensi atau masukan akan penelitian 

selanjutnya, dengan harapan dapat menemukan hasil yang lebih 

memuaskan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan dibagi sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar peneliti untuk 

melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan, dan 

manfaat penelitian serta sistematika penelitian.  
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BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini berisi konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai 

kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. 

Pembahasan pada bagian ini, difokuskan pada literatur-literatur yang 

membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, obyek 

penelitian, definisi variabel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan, yang meliputi: 

hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan memuat pendapat singkat peneliti berdasarkan hasil dan 

pembahasan pada bagian sebelumnya. Keterbatasan bagian ini 

mengemukakan kelemahan-kelemahan yang disadari peneliti yang 

kemungkinan akan mempengaruhi hasil penelitian tersebut dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

 


