BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Di negara Indonesia, isu mengenai tata kelola perusahaan mengemuka

setelah Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Sejak
itulah, pemerintah maupun investor memberikan perhatian yang lebih dalam pada
praktek tata kelola perusahaan. Perlu diketahui, bahwa kompetisi global bukanlah
kompetisi antarnegara, melainkan antarkorporat di negara-negara tersebut.
Menang atau terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat
masing-masing. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat di
negara kita masih belum dikelola secara benar (Kaihatu, 2006). Telah dibuktikan
bahwa tingkat kinerja perusahaan tergantung pada mekanisme tata kelola
perusahaan yang baik diterapkan dalam perusahaan (Obradovich & Gill, 2013).
Tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
menginvestasikan dana mereka dan mendapatkan hasil yang sesuai pada investasi
mereka (Itan, 2015). Hal ini yang menjadi alasan penelitian ini akan fokus pada
pentingnya tata kelola perusahaan.
Tata kelola perusahaan adalah mekanisme yang dapat mengatur
hubungan antara pemegang saham, pengurus dan stakeholder lainnya untuk secara
efektif meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai kepentingan pemegang
saham. Struktur dewan perusahaan di Indonesia berbeda dengan negara-negara
Asia lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia menganut sistem two-tier
yang memisahkan struktur dewan ke dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan
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direksi mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari, sedangkan
dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap tindakan direksi. Mekanisme
tata kelola perusahaan yang sering digunakan untuk menangani masalah dari para
pemangku kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi atau memecahkan masalah
ini, perusahaan mengandalkan pemegang saham besar untuk membuat keputusan.
Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya
memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi di
sisi lain, perusahaan besar juga dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih
besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan corporate
governance yang lebih baik. Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan
memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk
memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin
serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya
untuk kepentingan perusahaan (Hapsari, 2011).
Menurut Che Hat et al. (2008), biaya yang dikeluarkan akibat tata kelola
perusahaan yang buruk sebagian besar ditanggung oleh pemegang saham
minoritas, seperti yang terjadi di pasar negara berkembang seperti Indonesia
dimana banyak perusahaan publik yang dimiliki keluarga. Salah satu cara untuk
meningkatkan kepercayaan investor adalah memiliki praktek-praktek tata kelola
perusahaan yang baik yang dapat menyebabkan laporan keuangan yang lebih baik
serta pengungkapan dan pelaporan bisnis yang lebih transparan. Mekanisme yang
dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Good Corporate
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Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana
didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang
saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana
eksternal.
Hardikasari (2011) menyebutkan beberapa kasus yang terjadi di
Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk juga melibatkan
pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksinya indikasi
manipulasi. Permasalahan tata kelola perusahaan menjadi perhatian dunia setelah
terungkapnya skandal dan bentuk korupsi korporasi terbesar dalam sejarah
Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Enron bergerak dalam
bidang listrik, gas alam, bubur kertas, kertas dan komunikasi. Skandal ini juga
melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik Big Five saat itu, yaitu KAP Arthur
Andersen. Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan
melakukan mark-up laba perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya.
Kasus ini kemudian menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur
Andersen yang merupakan auditor Enron dan mengakibatkan Arthur Andersen
ditutup secara global. Skandal yang dilakukan sejumlah perusahaan seperti Enron,
Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, dan WorldCom menyebabkan
tercetusnya Sarbanes Oxley. Sarbanes Oxley adalah nama lain dari undangundang reformasi perlindungan investor yang menetapkan hal-hal mulai dari
tanggung jawab tambahan dewan perusahaan hingga hukuman pidana. Inti utama
dari

undang-undang

ini

adalah

upaya

untuk

lebih

meningkatkan

pertanggungjawaban keuangan perusahaan publik (Sekaredi, 2011).
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Perusahaan berusaha memperbaiki kinerja dan mengembangkan usaha
untuk mengembangkan perusahaan dalam menghadapi lemahnya tata kelola di
perusahaan. Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan
melalui

peningkatan

kemakmuran

pemilik

atau

pemegang

saham.

Memaksimalkan kinerja perusahaan bermakna luas dari memaksimalkan tata
kelola, didasarkan beberapa alasan yaitu mempertimbangkan pengaruh ukuran
dewan direksi, direktur berkeahlian khusus, kepemilikan manajerial, ukuran
dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit dan pertemuan
komite audit terhadap kinerja perusahaan, memaksimalkan kinerja berarti harus
mempertimbangkan resiko tata kelola yang diharapkan dapat diterima dimasa
yang akan datang.
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Bahreini &
Zain, 2013; Binh & Giang, 2014; Kutum, 2015; Malelak & Basana, 2015)
diharapkan mampu menjawab pengaruh antara ukuran dewan direksi, direktur
berkeahlian khusus, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris
independen, ukuran komite audit, pertemuan komite audit terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor
keuangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
Peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang hubungan antara
tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan di Indonesia (Darmadi, 2012; Itan
2015). Indonesia menganut sistem two-tier: dewan komisaris dan dewan direktur.
Oleh karena itu, penelitian ini selain memeriksa direksi, penelitian ini juga akan
menguji komisaris independen (direktur tidak terafiliasi). Berdasarkan peneliti
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sebelumnya (Prabowo & Simpson, 2011; Robin & Amran, 2016) baik direksi dan
dewan komisaris dapat mempengaruhi kinerja perusahaan Indonesia.
Masalah berikutnya dibahas dalam penelitian ini adalah komite audit.
Tugas utama dari komite audit adalah untuk memantau kinerja keuangan
perusahaan dan pelaporan. Komite audit juga meninjau dan menyetujui kebijakan
akuntansi yang dipilih, termasuk adopsi standar yang tepat dan praktek untuk
pelaporan keuangan dan pengungkapan audit dan laporan keuangan. Selain
memantau proses akuntansi perusahaan, komite audit memastikan perusahaan
mematuhi peraturan yang relevan dan etika, kontrol, memelihara dan mencegah
terjadinya kecurangan (Hamid, Othman & Rahim, 2014). Oleh karena itu,
penelitian ini, akan menguji variabel ukuran dewan direksi, direktur berkeahlian
khusus, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen,
ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit yang belum ditangkap oleh
penelitian sebelumnya dan sangat sedikit penelitian yang telah meneliti variabelvariabel ini dalam pengaturan Indonesia.
Oleh karena itu, ada kesenjangan yang perlu dijembatani. Variabelvariabel ini dianggap memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor
keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kesenjangan telah memotivasi
peneliti untuk menguji dampak dari hubungan dewan direktur, dewan komisaris
dan komite audit terhadap kinerja perusahaan Indonesia. Peneliti telah
menemukan bahwa penelitian yang terbatas telah dilakukan di Indonesia pada dua
variabel: (i) komisaris independen (direktur tidak terafiliasi), dan (ii) direktur
keahlian khusus. Kode Tata Kelola Perusahaan Indonesia membutuhkan direksi
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yang memiliki kualifikasi dan keterampilan untuk membantu perusahaan
mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, direktur berkeahlian
khusus juga akan dipertimbangkan dalam penelitian ini.
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
pembahasan mengenai “Analisa Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap
Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2

Permasalahan Penelitian
Kasmir (2008) menyatakan bahwa perusahaan sektor keuangan

merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke
masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Namun peneliti juga
menyoroti badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan
(financial asset) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari
keuntungan saja (Hasibuan, 2005).
Dalam hal menjaga eksistensi perusahaan dalam persaingan global, tidak
hanya fokus pada bagaimana meningkatkan manfaat dan memperluas anak
perusahaan. Pengusaha harus menjaga hubungan baik dengan beberapa pihak
terkait, seperti pemegang saham, manajer, karyawan, pemerintah, dan lingkungan
dengan menunjukkan pengungkapan handal dan transparan dari kegiatan
perusahaan dan pelaporan (Itan 2015; Robin & Amran, 2016). Oleh karena itu,
perusahaan membutuhkan pedoman dan konsep untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan yang baik.
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Tata kelola perusahaan adalah atribut yang penting untuk mencapai
kinerja yang tinggi dan tata kelola perusahaan yang baik telah menyebabkan
beberapa perusahaan yang memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang lain.
Dengan demikian, peneliti juga akan memeriksa tata kelola perusahaan sektor
keuangan. Pertanyaan penelitian ini akan menjawab, “Apakah perusahaan sektor
keuangan dengan perusahaan lainnya memiliki atribut yang sama atau berbeda,
seperti ukuran dewan direksi, direktur berkeahlian khusus, kepemilikan
manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit
dan pertemuan komite audit?”.
Seperti

disebutkan

sebelumnya,

perusahaan-perusahaan

Indonesia

memiliki struktur direksi yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara Asia
lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Menurut Undang-undang Perseroan
diberlakukan pada tahun 1995, Indonesia mengadopsi sistem two-tier di
perusahaan, yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Tugas dewan
direksi yang mengelola dan mengendalikan perusahaan secara efektif. Dewan
direksi harus memiliki setidaknya tiga anggota yang bertanggung jawab untuk
kedua dewan komisaris dan pemegang saham (Widanarni & Aida, 2007; Robin &
Amran, 2016). Adapun dewan komisaris, tugas mereka termasuk mengawasi
semua tindakan dari dewan direksi. Oleh karena itu, fungsinya hanyalah noneksekutif. Selain itu, minimal 30% dari dewan komisaris harus komisaris
independen dengan setidaknya satu direktur tidak terafiliasi (Darmadi, 2012).
Semua ini adalah motivasi bagi peneliti untuk menguji hubungan dari sistem two-
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tier perusahaan sektor keuangan untuk melihat apakah ada atau tidak ada
hubungan yang signifikan.
Pertanyaan lain dalam penelitian ini adalah, "Apakah karakteristik
komite audit memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan pada perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia?". Kode tata kelola perusahaan di Indonesia
mengharuskan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus
memiliki komite audit. Fungsi dari komite audit adalah untuk memberikan
pendapat yang independen berdasarkan pertimbangan anggota profesional dan
laporan kepada dewan komisaris hal yang relevan untuk mengidentifikasi dan
memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka bagi perusahaan untuk
mencapai kinerja yang tinggi (Al-Matari, Fadzil & Al-Swidi, 2014).
Penelitian ini juga akan mencoba untuk mengetahui apakah struktur
kepemilikan manajerial memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan pada
perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut
Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial memiliki potensi untuk
menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Penelitian
terbaru telah meneliti hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja
perusahaan. Jensen (1983) menyatakan bahwa hubungan yang paling kuat antara
kekayaan pemegang saham dan kekayaan eksekutif adalah kepemilikan saham
langsung oleh manajer. Pernyataan ini didukung oleh Porter (1992) yang percaya
bahwa di luar pemilik harus didorong untuk memiliki saham lebih besar dan untuk
mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam perusahaan. Fama dan Jensen
(1983) dan Morck et al. (1988) menegaskan bahwa ketika seorang manajer
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memiliki tingkat kepemilikan yang rendah dari ekuitas perusahaan, mereka
cenderung memiliki insentif lebih tinggi untuk menjaga strategi mereka sejalan
dengan preferensi pemilik lain karena ikatan mereka untuk memberi hasil yang
tinggi dari perusahaan. Namun, ketika kepemilikan manajerial mencapai pada titik
tertentu, mereka akan mengalokasikan sumber perusahaan untuk kepentingan
mereka sendiri (McConnell & Servaes, 1995).
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat diukur dengan
sejumlah indikator atau variabel, baik dari segi evaluasi operasional dan penilaian
pasar. Penilaian perusahaan didasarkan pada harga pasar saham; kinerja yang baik
dari perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham, akhirnya
meningkatkan harga saham perusahaan. Jika kenaikan harga saham, demikian
juga kekayaan pemegang saham. Untuk mencapai kinerja yang baik, pemegang
saham meminta manajer melakukan tata kelola perusahaan yang baik.
Penelitian ini akan menganalisis dampak perusahaan sektor keuangan
berdasarkan tata kelola perusahaan, seperti dewan direksi, dewan komisaris dan
komite audit terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan
mengukur beberapa variabel, seperti ukuran dewan direksi, direktur berkeahlian
khusus, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen,
ukuran komite audit dan pertemuan komite audit). Variabel kinerja perusahaan
akan diukur dengan menggunakan beberapa penilaian, seperti Return on Asset
(ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM).
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1.3

Pertanyaan Penelitian
Pernyataan berikut akan dianalisis dalam penelitian ini:

1.

Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2.

Apakah direktur berkeahlian khusus berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia?

3.

Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4.

Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia?

5.

Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

6.

Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

7.

Apakah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
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1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan antara lain:

1.

Untuk menguji apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

2.

Untuk menguji apakah direktur berkeahlian khusus berpengaruh
signifikan terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

3.

Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

4.

Untuk menguji apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

5.

Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

6.

Untuk menguji apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
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7.

Untuk menguji apakah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

1.4.2

Manfaat Penelitian
Selain tujuan di atas, penulis juga mengharapkan penelitian ini bisa

memberikan manfaat sebagai berikut:
1.

Bagi perusahaan
Memberikan informasi kepada perusahaan untuk lebih memperhatikan
komponen-komponen apa saja yang sangat berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Komponenkomponen yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor
keuangan di Bursa Efek Indonesia perlu dititikberatkan perusahaan agar
mendapatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
perusahaan.

2.

Bagi investor
Memberi informasi kepada investor tentang faktor-faktor yang perlu
diperhatikan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan penilaian kinerja perusahaan.

1.5

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini akan fokus meneliti perusahaan dengan variabel ukuran

dewan direksi, direktur berkeahlian khusus, kepemilikan manajerial, ukuran
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komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit dan pertemuan komite
audit dengan kinerja perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yang telah menyerahkan laporan keuangan tahunan yang
telah diaudit selama lima tahun (2011-2015). Penelitian ini akan menggunakan
data sekunder yang tersedia dari database BEI dan ICMD.

1.6

Sistematika Pembahasan
Secara garis besar, penelitian ini dibagi dalam lima bab, yakni:

BAB I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang mengapa
judul tersebut dipilih, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian,
tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, ruang lingkup dan
keterbatasan penelitian, definisi variabel serta sistematika penulisan
atas penyusunan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relevan, yang melandasi
masalah yang akan diteliti dan penjelasan dari penelitian sebelumnya
yang

berasal

dari

berbagai

sumber

model

penelitian

dan

pengembangan hipotesis.
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BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini mendeskripsikan uraian mengenai rancangan penelitian, objek
penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik
pengumpulan data serta uji normalitas dan metode analisis data.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas mengenai uraian dari hasil pengujian data setelah
tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis atas
pembahasan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya,
keterbatasan dari penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian
selanjutnya.
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