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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lemahnya corporate governance sering disebut sebagai salah satu 

penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia. Johnson et al (2000) dalam 

Darmawati et al (2004) di dalam penelitiannya, telah menunjukan bahwa 

variabel corporate governance yang diterapkan dalam suatu negara lebih 

mampu menjelaskan luasnya depresiasi mata uang dan menurunnya kinerja 

pasar modal di negara-negara berkembang dibandingkan variabel-variabel 

makroekonomika, pada periode krisis. Ciri utama dari lemahnya corporate 

governance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri dan 

mengabaikan kepentingan pemegang saham yang menyebabkan jatuhnya 

harapan para investor tentang pengembalian (returns) atas investasi yang 

telah mereka tanamkan sehingga harga saham dan pasar modal tidak 

berkembang. (Nuswandari, 2009) 

Menurut Meythi dan Devita (2011) menyatakan, di Indonesia sendiri 

pada tahun 1997-1998 saat terjadi krisis sangat berdampak pada banyaknya 

perusahaan yang tidak mampu bertahan, karena pertumbuhan yang dicapai 

tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip 

pengelolaan perusahaan yang sehat. Jika corporate governance merupakan 

faktor yang signifikan pada kondisi krisis, maka corporate governance tidak 

hanya mampu menjelaskan perbedaan kinerja antar negara selama periode 
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krisis, akan tetapi juga perbedaan corporate governance di tingkat perusahaan 

masih sangat sedikit dilakukan. Penelitian dampak penerapan corporate 

governance pada kinerja sangat menarik dilakukan pada saat krisis. 

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah keagenan mungkin 

memiliki dimensi berbeda karena tidak hanya fokus pada kepemilikan dan 

manajemen, tetapi juga mengenai pengambilalihan keuntungan perusahaan 

oleh pemegang saham terbesar berdasarkan banyaknya pemegang saham 

kecil. Dalam corporate governance framework, struktur kepemilikan yang 

berbeda mempunyai peran yang dominan dalam penentuan perilaku 

perusahaan mengenai keputusan keuangan dan pengambilan keputusan 

investasi. Salah satu parameter kunci dalam proses pengambilan keputusan 

itu adalah kesiapan pemilik dan manajemen perusahaan dalam mengambil 

tingkat risiko yang ada. Perusahaan mungkin berada dalam situasi yang sulit 

selama proses pengambilan keputusan ketika manajer dan pemilik mulai 

mengutamakan kepentingan dan tujuan pribadi mereka sendiri, yang pada 

akhirnya membahayakan profitabilitas perusahaan, prospek masa depan dan 

kelangsungan hidup perusahaan. Dalam pengaturan perusahaan saat ini ada 

beberapa perbedaan struktur corporate governance yang mana struktur 

kepemilikan adalah membagi ke dalam sistem kepemilikan tersebar dan 

struktur kepemilikan terkonsentrasi (Shah et al, 2012). 

Berkaitan dengan struktur kepemilikan terjadi ketidakselarasan 

kepentingan antara dua kelompok pemilik perusahaan, yaitu controlling dan 

minority shareholders. Seringkali controlling shareholders mengendalikan 
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keputusan manajemen yang merugikan minority shareholders. Selain itu, 

struktur kepemilikan yang menyebar (manajer-controlled) juga memberikan 

kontribusi lebih terhadap terjadinya masalah keagenan daripada struktur 

kepemilikan yang terkonsentrasi (owner-controlled). Namun demikian,  

Husnan (2000) dalam Hastuti (2005) menyatakan secara empiris ditemukan 

bukti bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan 

imbalan yang lebih besar kepada menajemen dibandingkan dengan 

perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi.  

Gill dan Obradovich (2012) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional (institutional ownership) mempunyai peranan yang penting 

dalam keputusan pembayaran dividen. Kepemilikan institusional 

(institutional ownership) mencoba untuk mengontrol masalah keagenan 

(agency problem) dengan mengontrol atau mengawasi kebijakan dividen 

yang dibayarkan. 

Fenomena bisnis yang tidak beretika berimplikasi kepada 

kesinambungan perusahaan. Corporate governance sebagai upaya 

mewujudkan bisnis yang beretika menjadi solusi sekaligus menjadi 

pengetahuan perusahaan. Fenomena bisnis saat ini memunculkan inisiatif 

yang dilakukan perusahaan terkait komitmennya yang dilakukan perusahaan 

terkaitnya komitmennya dalam menerepkan good corporate governance 

seperti kebijakan tidak menerima dan tidak memberi hadiah serta larangan 

gratifikasi, kebijakan mengenai mekanisme penerimaan pegawai baru yang 

transparan dan akuntabel serta menghindari praktik KKN, dan kebijakan 
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mengenai saluran pengaduan dan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan (IICG, 2012). Corporate governance juga dijelaskan sebagai 

proses dan struktur manajemen yang mana manajemen perusahaan harus 

terbuka/jelas untuk tujuan meningkatkan kemakmuran bisnis dan 

akuntabilitas perusahaan dan akhirnya meningkatkan nilai pemegang saham 

dan melindungi kepentingan individu serta kepentingan kolektif dari semua 

pemangku kepentingan. Praktek good corporate governance mungkin 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan strategis perusahaan, 

misalnya pendanaan eksternal (Shah et al, 2012).  

Adanya tingkat penerapan good corporate governance antara 

perusahaan satu dengan lainnya cenderung berbeda, hal ini dapat terjadi 

karena adanya faktor internal maupun eksternal perusahaan yang 

bersangkutan yaitu karakteristik masing-masing perusahaan yang berbeda-

beda (Ulum et al, 2008) dalam Budiyanti dan Ifada, 2012). Perbedaan 

karakterisktik perusahaan itulah yang juga berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap seberapa besar kesanggupan perusahaan dalam meningkatkan 

kinerjanya. 

Sebagai pengelola perusahaan, manajemen bertindak sebagai agen, 

sementara investor sebagai pemilik berperan sebagai prinsipal. Dalam 

pencapaian efisiensi dan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas publik, 

pengungkapan laporan keungan menjadi faktor yang signifikan. 

Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan 

mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontinjensi, metode 
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persediaan, jumlah saham beredar dan ukuran alternatif, misalnya untuk pos-

pos yang dicatat tersebar historical-cost (Hastuti, 2005). 

Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan 

ditetapkan oleh standar. Pertama pengungkapan wajib (enforced/mandated 

disclosure) yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar 

akuntansi yang berlaku. Kedua pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 

yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh 

peraturan yang berlaku (Ghozali dan Chariri, 2007:375). 

Sebuah isu penting keagenan, bagaimanapun yang perlu mendapat 

perhatian khusus oleh struktur kepemilikan perusahaan keseluruhan dalam 

membuat kebijakan dan aturan adalah perilaku pengambilan risiko dan 

kinerja. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, 

serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak 

terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan 

meningkatkan kinerja perusahaan (Hastuti, 2005). Perusahaan memiliki visi 

dan misi untuk melangsungkan tujuan-tujuan kegiatan usahanya yang akan 

dijalankan. Dengan kegiatan yang terencana dan terprogram, diharapkan 

dapat terlaksananya suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik serta 

kerjasama dari pihak internal maupun eksternal yang baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menginventigasi keterkaitan corporate 

governance dan struktur kepemilikan yang diterpakan dalam suatu 

perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Pelaksanaan 
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corporate governance yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon 

secara positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar 

perusahaan. Pengukuran dalam tingkat implementasi corporate governance 

dalam penelitian ini menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh 

Indonesia Institute of Corporate Governnace (IICG). Pengukuran tersebut 

disebut Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang berupa skor. 

CGPI menghasilkan laporan riset pemeringkatan GCG yang bersifat umum 

dan khusus. Laporan CGPI merupakan penilaian GCG dari luar perusahaan 

yang memiliki obyektivitas dalam hasilnya pemeringkatannya. 

Menurut Shah et al (2012) bahwa variabel corporate governance dan 

struktur kepemilikan akan menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang baik. 

Tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

Hastuti (2005) bahwa struktur kepemilikan tidak mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Sedangkan penelitian Meythi dan Devita (2011) variabel 

corporate governance tidak mempengaruhi variabel ROE yang digunakan 

sebagai kinerja perusahaan karena taraf signifikannya yang melebihi 0,05. 

Penelitian Darmawati et al (2004) kinerja pasar yang dihitung menggunakan 

Tobin’s q tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan, dan variabel kontrol 

yang digunakan yaitu komposisi aktiva, kesempatan investasi dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Shah et al (2012) dengan perbadaan waktu periode penelitian 
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dari tahun 2006-2012 sedangkan Shah et al (2012) tahun 2006-2010 dan 

objek penelitian terhadap perusahaan di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan masuk peringkat Corporate Governance 

Perception Index (CGPI), penelitian terdahulu 40 perusahaan yang listed KSE 

di Pakistan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ukuran kinerja yaitu 

Return on Equity (ROE) sebagai kinerja keuangan. Dari penelitian Shah et al 

(2012) menyimpulkan mekanisme corporate governance dan kepemilkan 

institusional memberikan fakta bahwa dapat menaikkan kinerja perusahaan. 

Atas dasar paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Corporate Governance 

Perception Index, Risiko, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap 

Kinerja Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Go Public di CGPI)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah corporate governance perception index secara empiris terhadap 

kinerja keuangan? 

2. Apakah risiko berpengaruh secara empiris terhadap kinerja keuangan? 

3. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh secara empiris terhadap 

kinerja keuangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh corporate governance 

perception index terhadap kinerja keuangan. 

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh risiko terhadap kinerja 

keuangan. 

3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap kinerja keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai 

tambahan keyakinan akan menerapkan corporate governance sebagai 

landasan dalam melakukan aktivitas perusahaan dan evaluasi pelaksanaan 

corporate governance yang telah dilakukannya berkaitan dengan 

pengaruhnya terhadap kinerja. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagi para investor 

mengenai penerapan corporate governance sebagai penentu keputusan 

investasi dan mengetahui layak atau tidaknya suatu perusahaan itu dalam 

mengelola modalnya di masa mendatang.  

3. Bagi  Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak 

yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebagai pengetahuan dan 
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penambahan pemahaman serta perkembangan ilmu akuntansi di masa 

mendatang khususnya mengenai fenomena kinerja keuangan.  

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi 

penelitian yaitu tentang teori keagenan dan penjabaran dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga 

berisi penelitian terdahulu, hubungan antar variabel yang 

dikembangkan dalam hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi jenis 

penelitian, populasi dan prosedur pengambilan sampel, jenis dan 

sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode 

analisis data yang terdiri dari uji kualitas data dan analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
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Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses penganalisaan data 

yang meliputi prosedur pemilihan sampel, analisis data, pengujian 

asumsi klasik dan pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang 

diperoleh, keterbatasan masalah dari penelitian dan saran-saran 

yang diperlukan untuk disampaikan. 


