
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis yang melanda Indonesia yang mulai pada pertengahan 1997 salah 

satunya diakibatkan rendahnya penerapan Corporate Governance. Hal ini 

ditandai dengan kurangnya transparannya pengelolaan perusahaan sehingga 

kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham 

besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham 

mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan 

konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma tata kelola 

perusahaan yang baik (Fajari dalam Susanti dkk, 2010)  

Hadirnya Good Corporate Governance dalam pemulihan krisis di 

Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat good corporate governance 

mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah perusahaan 

(Hastuti, 2005). Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah 

ketidakselarasan kepentingan salah satunya adalah melalui pengelolaan 

perusahaan yang baik (good corporate governance). Good corporate 

governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan 

bahwan supplier keuangan, misalnya shareholders dan bondholders, dari 

perusahaan memperoleh pengembalian dari kegiatan yang dijalankan oleh 

manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan 

melakukan control terhadap manajemen. 
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Menurut agency theory, adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan terjadinya suatu konflik. Konflik 

tersebut dinamakan agency conflict. Agency conflictdapat disebabkan oleh 

pihak-pihak yang berkaitan yaitu prinsipal (yang memberi kontrak dengan 

kata lain adalah pemegang saham), dan agen (yang menerima kontrak atau 

yang mengelola dana prinsipal) yang mempunyai kepentingan yang saling 

bertentangan. Jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan 

kepentingannya masing-masing serta memiliki keinginan dan motivasi yang 

berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak 

selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Tetapi dalam 

kenyataannya, penyatuan kepentingan pemegang saham dan manajemen yang 

merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan 

perusahaan, seringkali dapat menimbulkan masalah(Putra, 2011). 

 Pandangan teori keagenan,dalam hal ini terdapat adanya perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, dimulai dari  

pemberian atau pendelegasian wewenang pengambilan keputusan perusahaan 

kepada manajemen. Sebagai pengelola perusahaan, manajemen tentu 

mempunyai penguasaan informasi internal dan prospek perusahaan 

mendatang yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham. Maka 

secara otomatis keadaan seperti ini akan mengakibatkan munculnya potensi 

konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pihak 

manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu cenderung akan menyusun 
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laporanyang sesuai dengan tujuannya dan bukan untuk kepentingan 

prinsipal(Arifin dan Rachmawati, 2006). Dalam kondisi seperti ini diperlukan 

suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyejajarkan perbedaan 

kepentingan antara kedua belah pihak.Salah satu sistem yang dapat digunakan 

adalah adanya penerapan corporate governance. 

 Penerapan mekanisme corporate governance dinilai akan memperbaiki 

hubungan antara manajemen dengan pemegang saham perusahaan, 

dikarenakan penerapan corporate governance ini dapat menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta dapat 

mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung 

menguntungkan diri sendiri (Sari, 2010). 

 Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) dalam 

Rachmawati dan Triatmoko (2007)menyatakan bahwa corporate governance 

yang mengandung empat unsur penting yaitu keadilan, transparansi, 

pertanggungjawaban, dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan 

dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola perusahaan 

yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh 

investor. 

 Corporate governance  dalam penelitian ini direpresentasikan dengan 

proporsi atau jumlah dewan komisaris independen,kepemilikan institusional, 

dan kepemilikan manajerial. Variabel tersebut dipilih karena merupakan 

elemen penting dalam terlaksananya good corporate governance yang 
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bertujuan untuk mengurangi adanya konflik keagenan sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

 Dewan komisaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Melalui 

perannya dalam menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan, jumlah  

atau proporsi dewan komisaris independen dapat mempengaruhi pihak 

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh 

suatu laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005 dalam Susanti, 

Rahmawati dan Aryani, 2010) sehingga informasi keuangan yang terkandung 

di dalam laporan keuangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan 

keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 Struktur kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional, oleh beberapa peneliti dipercaya mampu 

mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh kepada 

kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan 

nilai perusahaan yang tercermin melalui harga pasar saham perusahaan yang 

beredar(Wahyudi dan Pawestri, 2006). Hal ini disebabkan karena adanya 

kontrol yang mereka miliki. Struktur kepemilikan menjadi penting dalam 

teori keagenan karena sebagian besar konflik keagenan disebabkan adanya 

pemisahan kepemilikan dan pengelolaan. Konflik keagenan tidak akan terjadi 

pada perusahaan dengan kepemilikan seratus persen oleh manajemen (Jensen 

dan Meckling, 1976).  Struktur kepemilikan diprediksi berpengaruh dalam 

penentuan struktur modal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham 
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perusahaan cenderung akan mengurangi hutang. Semakin terkonsentrasi 

sebuah kepemilikan saham, maka akan terjadi pengawasan yang lebih efektif 

terhadap manajemen. Manajemen akan cenderung berhati-hati dalam 

melakukan pinjaman, dikarenakan nilai hutang yang cukup tinggi akan 

menimbulkan risiko financial distress atau disebut keadaan dimana 

perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban terhadap kreditur, 

sehingga diprediksi nilai perusahaan akan menurun (Sujoko dan Soebiantoro, 

2007). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

tertarik untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap nilai 

perusahaan dengan mengambil sampel perusahaan manufakturyang terdaftar 

di BEI tahun 2009-2012. Maka, judul penelitian ini adalah 

“PENGARUHCORPORATE GOVERNANCETERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI tahun 2009-2012”). 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan jumlah dewan komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan. Permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
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3. Apakah jumlah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisispengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisispengaruh kepemilikan institusional 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisispengaruh dewan komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh hasil yang 

kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti di bawah ini : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen terkait 

dengan pengelolaan perusahaan serta implementasi keputusan-keputusan 

yang akan diambil dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu 

mengoptimalkan nilai perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam penanaman 

investasi sehingga perusahaan yang dipilih adalah benar-benar perusahaan 
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yang bernilai baik, menerapkan tata kelola perusahaan serta keputusan 

keuangan yang tepat bagi perusahaan. 

 

 

3. Bagi penelitian berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan awal 

untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya terutama penelitian yang 

berkaitan dengan corporate governance dan nilai perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Dalam skripsi ini, penelitian dan hasil penelitian akan dipaparkan 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang 

memberi penjelasan mengenai nilai perusahaan, corporate 

governance(kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

jumlah dewan komisaris independen) dan review penelitian 

terdahulu yang mendukung penelitian ini, dilanjutkan hipotesis 

penelitian dan kerangka pemikiran. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang desain penelitian, data, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan metoda analisis data yang digunakan. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data, yang 

merupakan analisis penelitian yang membahas hasil pengumpulan 

data, pengolahan data, pengujian asumsi klasik, pengujian 

hipotesis dan penjelasan dalam rangka menyusun kesimpulan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini akan dijelaskan simpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 


