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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Isu mengenai Corporate Governance di Indonesia muncul sejak krisis 

berkepanjangan yang melanda Asia pada pertengahan tahun 1997. Menurut 

laporan World Bank pada 1999, krisis ekonomi di Asia Tenggara disebabkan oleh 

kegagalan sistemastik penerapan corporate governance yang berasal dari sistem 

kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan standar audit yang tidak 

konsisten, praktik perbankan yang buruk, pengawasan board of director yang 

tidak efektif, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham 

minoritas. Lemahnya penerapan prinsip Corporate Governance diyakini sebagai 

penyebab utama kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya kondisi 

perekonomian dan lamanya proses pemulihan di beberapa negara Asia termasuk 

Indonesia. 

Masalah mengenai Corporate Governance kembali mencuat seiring dengan 

terbukanya skandal manipulasi keuangan pada tahun 2001 oleh PT Lippo Tbk dan 

PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Corporate governance yang lemah 

menjadi salah satu penyebab terjadinya peritiwa-peristiwa penting tersebut. Ciri 

utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan 

mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan (Darmawati, 2004)). 

Investor sebagai principal, mempercayakan dananya kepada perusahaan dan tidak 

bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan. 

Tetapi manajer sebagai agent, melakukan manipulasi demi kepentingannya 
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sendiri, sehingga membuat investor kehilangan kepercayaan dan menyebabkan 

penarikan dana oleh investor atas dana yang telah ditanam sebelumnya. 

Mekanisme corporate governance seringkali dihubungkan dengan teori 

keagenan, yaitu dimana pihak prinsipal dalam hal ini adalah pemilik perusahaan 

mendelegasikan tanggung jawab operasional perusahaan kepada agen yang dalam 

hal ini manajer. Menurut Herawaty (2007) konflik keagenan yang mengakibatkan 

adanya sifat opportunistic manajemen akan mengakibatkan rendahnya kualitas 

laba. Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan 

keputusan kepada para pemakainya seperti para investor dan kreditor, sehingga 

nilai perusahaan akan berkurang. 

Tumirin (2007), menyatakan dengan adanya penerapan GCG akan 

mempengaruhi tercapainya nilai perusahaan. Perusahaan tentunya harus 

memastikan kepada para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan 

untuk kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan 

secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak 

baik untuk kepentingan perusahaan. Haruman (2008) juga menyatakan bahwa 

setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai perusahaan yang tinggi sebab hal 

tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan kemakmuran pemegang saham 

juga tinggi. Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan 

efektif kepada pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa 

meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan 

bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan 

lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan perusahaan yang 

berkesinambungan dengan nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan 
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kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan 

menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. 

Forum for Corporate Governance (2002) dalam Sukamulja (2004) 

menyatakan tujuan utama corporate governance adalah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. Mekanisme 

corporate governance diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan yang 

terjadi antara agent dan principal, yang selanjutnya berdampak pada 

meningkatnya nilai perusahaan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur pengaruh 

mekanisme GCG terhadap nilai perusahaan dan ditemukan hasil yang beragam. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Machfoedz (2003) yang 

meneliti analisis struktur kepemilikan, nilai perusahaan, investasi dan ukuran 

dewan direksi menemukan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan ukuran dewan direksi berkorelasi positif terhadap nilai 

perusahaan. Siallagan dan Machfoedz (2006) yang menguji mekanisme corporate 

governance, kualitas laba, dan nilai perusahaan periode 2001-2004 pada sektor 

manufaktur dan menemukan bahwa mekanisme GCG yang terdiri dari 

kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit secara statistik 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sementara itu Herawaty (2008) yang meneliti peran praktek corporate 

governance sebagai moderating variable dari pengaruh earning management 

terhadap nilai perusahaan menemukan bahwa corporate governance yang 

diproksikan terhadap komisaris independen, kepemilikan institusional, dan 

kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, namun 
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GCG yang diproksikan terhadap variabel kepemilikan manajerial menurunkan 

nilai perusahaan. Dan diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Carningsih 

(2009) yang menguji pengaruh GCG terhadap hubungan antara kinerja keuangan 

dengan nilai perusahaan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI selama periode 2007-2008 dan ditemukan bahwa mekanisme GCG yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen tidak 

mempunyai nilai signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Che Haat dkk 

(2008) yang menyimpulkan antara independensi dewan komisaris, cross-

directorship dewan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dan 

berkorelasi negatif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

Tobin’s Q. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwaningtyas (2011) tentang 

pengaruh mekanisme GCG terhadap nilai perusahaan juga menemukan hasil 

bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan 

direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, dewan komisaris 

independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari 

perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut penulis tertarik untuk menguji 

kembali pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan di 

perusahaan perbankan dengan menggunakan variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, proporsi komisaris Independen, ukuran dewan 

komisaris dan omite audit dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) 

B. Rumusa Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

“Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia?” 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris  dan komite audit 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di bursa efek indonesia? 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi dunia akademik dan dapat 

dijadikan sebagai reverensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


