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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tata kelola perusahaan dipertimbangkan sebagai salah satu penentu sukses atau 

tidaknya sebuah perusahaan. Hal ini terutama untuk perusahaan yang dibentuk secara 

merger atau gabungan dari beberapa pemilik modal, baik berasal dari dalam maupun 

luar negeri. 

Munculnya isu mengenai lemahnya tata kelola perusahaan disebabkan oleh 

terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan. Salah satu 

isu yang paling penting dan kontroversial mengenai tata kelola perusahaan adalah 

mengenai struktur kepemilikan saham yang terkait dengan peningkatan kinerja 

perusahaan. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan 

juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. 

Ketidaksepahamnya pihak manajer dengan para penanam modal dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan (Tobin’s Q) yang beredar di pasar saham. Hal ini 

dikarenakan salah satu komponen kunci dari tata kelola perusahaan adalah peran dari 

dewan direksi (Board of Directors) dalam mengawasi manajemen. Dewan direksi 

dapat mengurangi perselisihan agen dengan menggunakan kekuasaannya untuk 

mengamati dan mengontrol manajemen (Fama dan Jensen, 1983). 

Karakteristik penting dari dewan direksi adalah ukuran, komposisi, rapat dewan, 

ukuran komite audit, komposisi komite audit, rapat komite audit dan pengurus 

lainnya dengan standar tertentu sesuai dengan yang tertera dalam kode tata kelola 
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perusahaan dari Security and Exchange Commission (SEC). Dewan direksi internal 

bekerja mengatur perusahaan dari dalam sehingga mereka mengenal perusahaan lebih 

mendalam dibandingkan dewan direksi eksternal. Hal ini juga membuat proses 

pengambilan keputusan menjadi tidak optimal, akibatnya kinerja nilai perusahaan 

menurun di pasar (Tobin’s Q). 

Selain permasalahan di atas, konsentrasi kepemilikan juga dapat mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi nilai kinerja keuangan 

perusahaan di pasar. Konsentrasi kepemilikan ini sendiri dapat dibagi menjadi empat 

jenis, yakni kepemilikan institusi, kepemilikan  negara, kepemilikan bukan keluarga, 

dan kepemilikan keluarga. Setiap konsentrasi kepemilikan memberikan hasil kinerja 

keuangan perusahaan yang berbeda. 

Perusahaan dengan struktur kepemilikan oleh pihak keluarga (family ownership) 

saat ini merupakan bentuk organisasi perusahaan yang paling umum di dunia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Claessens et al. (2000) pada pemisahan 

kepemilikan dan pengaturan pada sembilan negara korporat di Asia Timur (Hong 

Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan and 

Thailand), negara Malaysia menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam konsentrasi 

pengaturan setelah Thailand dan Indonesia. Perusahaan dengan pengaturan keluarga 

di Malaysia meningkat dari 57.7 % menjadi 67.2 % seiring dengan kenaikan 

pembatasan tingkat hak voting dari 10 % menjadi 20 %. 

Kebanyakan perusahaan Malaysia memiliki kepemilikan keluarga. Pemegang 

saham utama tunggal atau lima pemegang saham terbesar di perusahaan sekitar 31% 
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dan 62%. Hal ini membuang keraguan dari ekstensi ketersediaan perlindungan bagi 

pemegang saham minoritas (Mike et al, 2015). 

Tabel 1.1 

Jumlah dan Prosentase Perusahaan Keluarga dan Bukan Berdasarkan Sektor 

Sektor Keluarga Bukan Keluarga Total %Keluarga %Bukan Keluarga

Produk Industrial 58 37 95 39% 25%

Produk Konsumen 28 16 44 19% 11%

Teknologi 6 5 11 4% 3%

Total 92 58 150 61% 39%

Sumber: Data sekunder, 2015 

Di Malaysia, kepemilikan keluarga mengkonstitusi lebih dari 43 % dari total 

perusahaan yang ada di pasar utama Bursa Malaysia (dulunya dikenal sebagai Kuala 

Lumpur Stock Exchange). Dari tahun 2009 hingga saat ini penelitian yang 

menganalisa kinerja dari kepemilikan keluarga masih tidak terlalu banyak terutama 

pada area tata kelola perusahaan. Penelitian ini ingin menginvestigasi dampak dari 

mekanisme tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan, dewan independen, dan 

dualitas pada kinerja antara kepemilikan keluarga dan bukan keluarga di Malaysia. 

Pada umumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan kepemilikan 

keluarga lebih rendah dari perusahaan kepemilikan bukan milik keluarga di Malaysia 

berdasarkan Tobin’s Q. 

Penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan yang kuat antara 

perusahaan dengan ukuran dewan yang lebih kecil terhadap nilai perusahaan baik 

dalam kepemilikan keluarga maupun bukan. Kepemilikan keluarga kurang 
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membutuhkan dewan independen jika dibandingkan dengan kepemilikan bukan 

keluarga. Nilai perusahaan dari kepemilikan keluarga akan melemah namun 

kepemillikan bukan keluarga akan mendapat keuntungan ketika dualitas ada pada 

dewan (Ibrahim dan Samad, 2011). 

Krisis keuangan di Asia membuktikan beragam kelemahan praktik tata kelola 

perusahaan di Malaysia. Walaupun tidak unik untuk Malaysia, ketika krisis keuangan 

Asia perusahaan menderita kelebihan pendanaan hutang. Ketidakadaan transparansi, 

pembukaan data keuangan, lemahnya pertahanan hokum untuk pemegang saham 

minoritas untuk menghadapi perampasan oleh pihak dalam perusahaan, dan dugaan 

kronisme (Mike et al, 2015). Sejak tahun 2007 negara Malaysia mulai menyusun 

Malaysian Code of Corporate Governance (MCCG) yang dipengaruhi oleh Cadbury 

Report (1992), kemudian MCCG 2007 kembali di amandemenkan pada tahun 2012 

dengan perubahan yang cukup besar pada prosedur yang harus ditaati perusahaan.  

Dengan adanya peraturan persyaratan pada MCCG 2012 yang mewajibkan 

harus adanya minimal dua atau tiga anggota dewan harus independen dan non-

executive agar pengambilan keputusan dapat rasional dan melindungi kepentingan 

pemegang saham di luar pihak keluarga. Hal ini untuk mencegah terjadinya 

pengambilan keputusan hanya untuk memenuhi kepentingan anggota keluarga dalam 

posisi dewan maupun pemegang saham. Hasilnya kehadiran outside director 

memberikan dampak pada nilai perusahaan yang menunjukkan adanya peningkatan 

nilai perusahaan terutama untuk perusahaan kepemilikan bukan keluarga. 
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Berdasarkan penelitian Ibrahim dan Samad (2011) terlihat bahwa kehadiran 

outside directors dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan keluarga dan 

bukan keluarga menunjukkan hasil yang signifikan dengan arah positif terhadap 

Tobin’s Q pada perusahaan bukan keluarga. Hal ini dikarenakan kehadiran outside 

director dapat membawa kemampuan, pengetahuan, dan relasi mereka untuk 

meningkatkan pengelolaan perusahaan yang berdampak pada kenaikan nilai 

perusahaan. Pada kepemilikan keluarga sendiri juga mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan berdasarkan Tobin’s Q. 

Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih 

lanjut temuan-temuan empiris mengenai hubungan tata kelola perusahaan terhadap 

nilai perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan struktur kepemilikan perusahaan 

dan pengaruh kehadiran outside director terhadap hubungan kepemilikan dengan nilai 

perusahaan. Alasan pemilihan topik ini adalah untuk menganalisa lebih jauh dampak 

dan hubungan faktor-faktor tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan di 

pasar utama Bursa Malaysia terutama untuk perusahaan dengan kepemilikan 

konsentrasi secara keluarga maupun bukan keluarga. Hal ini dilakukan agar 

perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan secara keluarga maupun tidak di 

wilayah Malaysia dapat lebih mengenal tata kelola perusahaan yang baik dan benar 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

keuntungan perusahaan. 

Variabel penilaian tata kelola perusahaan yang dipakai untuk memprediksi 

hubungan tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dalam penelitian ini 

adalah konsentrasi kepemilikan, struktur dan komposisi anggota dewan, ukuran 

Erni Rawati, Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Firm Value dengan Outside Directors sebagai Variabel
Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Malaysia, 2016



6 

dewan perusahaan, outside directors, dan nilai perusahaan. Konsentrasi kepemilikan 

diwakili oleh kepemilikan secara keluarga dan bukan keluarga, struktur dan 

komposisi anggota dewan diwakili oleh dewan independensi, kinerja perusahaan 

diwakili oleh Tobin’s Q, serta pada penelitian ini outside directors berperan sebagai 

pemoderasi hubungan faktor-faktor tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut yang mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan 

di Malaysia, sehingga penelitian ini diberi judul ”Analisis Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap Firm Value dengan Outside Directors sebagai Variabel 

Moderasi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Malaysia”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh jenis kepemilikan perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan yang di moderasi oleh keberadaan outside directors pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2009-2013, 

sehingga dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah dewan independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan milik

keluarga pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia? 

2. Apakah dewan independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan bukan milik

keluarga pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia? 

3. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap nilai perusahaan milik keluarga

pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia? 
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4. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap nilai perusahaan milik keluarga

pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia? 

5. Apakah outside director memoderasi hubungan dewan independen terhadap

nilai perusahaan milik  keluarga yang terdaftar di Bursa Malaysia? 

6. Apakah outside director memoderasi hubungan dewan independen terhadap

nilai perusahaan bukan milik  keluarga yang terdaftar di Bursa Malaysia? 

7. Apakah outside director memoderasi hubungan ukuran dewan terhadap nilai

perusahaan milik  keluarga yang terdaftar di Bursa Malaysia? 

8. Apakah outside director memoderasi hubungan ukuran dewan terhadap nilai

perusahaan bukan milik  keluarga yang terdaftar di Bursa Malaysia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah dewan independen berpengaruh terhadap nilai

perusahaan milik keluarga pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Malaysia. 

2. Untuk mengetahui apakah dewan independen berpengaruh terhadap nilai

perusahaan bukan milik keluarga pada sektor manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Malaysia. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap nilai perusahaan

milik keluarga pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap nilai perusahaan

milik keluarga pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Malaysia? 
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5. Untuk mengetahui apakah outside director memoderasi hubungan dewan 

independen terhadap nilai perusahaan milik keluarga yang terdaftar di Bursa 

Malaysia 

6. Untuk mengetahui apakah outside director memoderasi hubungan dewan 

independen terhadap nilai perusahaan bukan milik keluarga yang terdaftar di 

Bursa Malaysia. 

7. Untuk mengetahui apakah outside director memoderasi hubungan ukuran 

dewan terhadap nilai perusahaan milik keluarga yang terdaftar di Bursa 

Malaysia. 

8. Untuk mengetahui apakah outside director memoderasi hubungan ukuran 

dewan terhadap nilai perusahaan bukan milik keluarga yang terdaftar di Bursa 

Malaysia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagi: 

1. Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan 

merger yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan jenis kepemilikan baik secara 

keluarga maupun bukan secara keluarga untuk dapat mengatur pelaksanaan 

pengelolaan perusahaan yang lebih baik dengan ada atau tidaknya  keberadaan 

outside directors.  
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2. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Malaysia (BM). 

3. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk mahasiswa dan 

masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pengaruh pengelolaan 

perusahaan yang memiliki kepemilikan oleh keluarga maupun bukan oleh 

keluarga terhadap kinerja perusahaan dalam pasar merger yang dimoderasi oleh 

keberadaan outside directors pada anggota dewan perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan uraian sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar peneliti untuk 

melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur yang 

digunakan sebagai acuan perbandingan untuk pembahasan masalah, 

meliputi karakteristik tata kelola perusahaan berdasarkan kepemilikan 

Erni Rawati, Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Firm Value dengan Outside Directors sebagai Variabel
Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Malaysia, 2016



10 
 

secara keluarga maupun bukan, independensi dewan, ukuran dewan 

perusahaan, outside directors dan kinerja perusahaan yang dinilai 

menggunakan Tobin’s Q sebagai alat prediksi, dan penelitian terdahulu.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

pengidentifikasian variabel-variabel penelitian dan penjelasan 

pengukuran variabel tersebut, gambaran populasi dan sampel perusahaan 

yang diteliti, jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian, 

metode pengambilan data penelitian yang digunakan. Menjelaskan 

tentang metode analisis data, meliputi: jenis atau teknik analisis data dan 

mekanisme penggunaan alat dalam penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat menjelaskan tentang analisa data deskriptif, analisa data 

terhadap pengujian hipotestis serta pengujian asumsi klasik, dan 

pembahasan secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, saran atas penelitian ini, serta implikasi. Dengan 

keterbatasan penelitian diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan 

pada penelitian-penelitian selanjutnya. 
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