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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Masing-masing perusahaan tentunya memiliki tujuan lain di luar 

menghasilkan keuntungan. Yaitu memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan kekayaan atas pemilik perusahaan yaitu pemegang saham 

serta memaksimalkan nilai dari perusahaan (Onasis, 2016). Sedangkan 

menurut Brigham & Houston (2019), idealnya manajer dan karyawan di 

perusahaan publik bekerja atas nama pemegang saham yang 

mengharapkan pengembalian investasi sehingga manajemen memiliki tujuan 

utama yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau dengan kata lain 

diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham biasa. Nilai 

perusahaan bisa dilihat dari harga saham, dimana harga yang tinggi 

menunjukkan nilai yang juga tinggi dan kemampuan perusahaan dalam 

memberikan return (Wahyuni, 2018). 

Namun, di dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, seringkali 

dihadapkan dengan terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan muncul 

dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian (Li et al., 2007; dan 

Rose, 2005) yaitu dari hubungan principal-agent yang ada antara pihak 

manajemen perusahaan dengan pemilik sebab adanya kepentingan dan 

insentif dari kedua belah pihak yang tidak selaras (Navissi & Naiker, 2006). 

Di satu sisi principal mengharapkan pengembalian yang besar dan di sisi lain 

agen lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada 

kepentingan perusahaan dan memiliki insentif untuk menikmati perilaku yang 

tidak memaksimalkan nilai yang dapat memperburuk kinerja perusahaan. 

Oyong Lisa pada tahun 2012 menyatakan agen yaitu manajemen memiliki 

tanggung jawab secara moral atas pemilik dengan memberikan keuntungan 

yang optimal, tapi di satu sisi manajemen juga bisa bergerak atas 

kepentingannya sendiri. Selain itu, menurut Rose (2005) masalah mendasar 

terletak pada kenyataan bahwa ada informasi yang tidak sempurna antara 

manajer dan pemegang saham, yang dapat menciptakan masalah moral 

hazard. Hal ini dikarenakan pemegang saham tidak dapat memverifikasi 
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apakah kinerja yang baik berasal dari keberuntungan atau kerja keras. 

Karenanya penting bagi manajer untuk memberikan transparansi informasi 

secara tepat dan lengkap kepada principal melalui laporan keuangannya 

karena investor mengambil keputusan berdasarkan sinyal dari laporan 

keuangan perusahaan yang tentunya akan berpengaruh pada nilai 

perusahaan.  

Dengan adanya peluang yang dapat mengakibatkan manajer bertindak 

atas kepentingannya sendiri, maka diperlukan sebuah mekanisme untuk 

mengawasi manajemen (Simangunsong dan Yuyeta, 2015). Tata kelola 

perusahaan mencakup kendali dan prosedur guna mengetahui secara pasti 

bahwasanya tindakan yang dilakukan manajemen atas dasar kepentingan 

bersama (Kanagaretnam et al., 2007). Tata kelola perusahaan sama 

pentingnya dengan rencana bisnis awal dan telah berkembang mencakup 

semua bidang manajemen dalam perusahaan, mulai dari rencana tindakan, 

pengendalian internal hingga pengungkapan informasi perusahaan 

(Varghese & Sasidharan, 2020). Selain untuk meminimalkan penyimpangan 

dari tindakan memaksimalkan nilai perusahaan dan manajemen laba, Good 

Corporate Governance juga mempengaruhi pengungkapan informasi oleh 

perusahaan kepada pemegang saham. Selaras dengan Detthamrong et al., 

(2017) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan 

kerangka kerja yang digunakan untuk membangun lingkungan yang 

akuntabilitas, kepercayaan, dan transparansi. Mengutip dari Institute of 

Compliance Professional Indonesia (2020, Februari 17), beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam Good Corporate Governance adalah pelaksanaan 

fungsi dan tanggung jawab board dalam hal ini komisaris dan direksi, 

kelengkapan komite audit, transparansi kondisi perusahaan, dan lain 

sebagainya. Sebuah studi oleh Fama dan Jensen pada tahun 1983 

menyebutkan bahwa pada tingkat kepemilikan orang dalam (manajer) yang 

rendah, disiplin pasar akan mempengaruhi manajemen untuk 

memaksimalkan kinerja perusahaan. Namun, pada tingkat kepemilikan yang 

lebih tinggi, orang dalam mungkin memiliki hak suara yang cukup untuk 

melindungi diri mereka dari kekuatan disipliner. Begitu pula pada variabel 

yang lain, seperti kepemilikan institusional. Pada kepemilikan institusional 
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hingga 30% akan berhubungan positif terhadap nilai perusahaan, namun jika 

kepemilikan melebihi itu justru akan mengurangi nilai perusahaan (Navissi & 

Naiker, 2006). Ada kemungkinan bahwa jumlah dari komite audit dan 

komisaris independen yang ada dalam perusahaan juga akan memiliki 

model seperti ini, bahwa peran mereka akan meningkatkan nilai perusahaan 

hanya sampai pada tingkat tertentu. Sementara itu, proksi dalam mekanisme 

Good Corporate Governance seperti proporsi kepemilikan atas saham 

perusahaan dan dewan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan 

organisasi masih menimbulkan perdebatan dalam beberapa literatur apakah 

benar menambah nilai perusahaan (Varghese & Sasidharan, 2020).  

Penelitian Indonesia yang serupa dilakukan oleh Onasis (2016) 

menunjukkan hasil bahwa ukuran dari direksi, dewan independen, komite 

audit, dan rapat komite sebagai variabel independen memiliki pengaruh yang 

positif atas nilai perusahaan. Disisi lain kepemilikan oleh manajerial maupun 

asing tidak menunjukkan pengaruh. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Siregar dan Jahja (2020) menunjukkan hasil bahwa CGPI memiliki pengaruh 

yang signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan rasio Price to Book Value. 

Penelitian ini terkait dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan 

oleh Huang et al., (2020). Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji 

implikasi nilai dari analisis Good Corporate Governance yang bertempat di 

Australia. Secara garis besar, penelitian ini memprediksikan 3 alasan bahwa 

sistematika Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Yaitu pertama, analisis Good Corporate Governance berperan 

memantau manajer secara langsung. Untuk mendapatkan peringkat yang 

baik, manajemen perusahaan fokus pada mitigasi konflik keagenan karena 

analis mungkin saja mempublikasikan masalah keagenan kepada publik. 

Kedua, analisis Good Corporate Governance dapat meningkatkan produksi 

dan penyebaran informasi. Good Corporate Governance memiliki 

keunggulan kompetitif dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi. 

Ketiga, analisis Good Corporate Governance membantu untuk meningkatkan 

pengakuan investor. Investor profesional  menghadapi risiko litigasi sehingga 

mereka hanya menjatuhkan pilihan investasi mereka pada perusahaan 
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dengan praktik yang baik. Namun, prediksi yang dilakukan oleh Huang et al., 

(2020) tidak terbukti pada penelitian di Australia dikarenakan ukuran pasar 

keuangan di Australia lebih kecil dan cakupan yang terbatas pada analisis 

tata kelola perusahaan, laporan dan peringkat tidak mendapat perhatian 

yang memadai dari investor sehingga membatasi dalam menciptakan nilai 

perusahaan. 

Di Indonesia sendiri, masalah tentang Corporate Governance sudah 

banyak dibicarakan setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 

akibat krisis pada tahun 1997 yang melanda Asia (Khameswary, 2019). 

Penyebab dari krisis ini adalah dewan komisaris atau direksi dalam 

melakukan pengawasan perusahaan tidak berjalan efektif dalam melindungi 

principal atau pemegang saham. Salah satu akibat dari krisis ekonomi ini 

adalah perusahaan banyak yang berjatuhan karena tidak mampu bertahan, 

termasuk perbankan (Siregar dan Jahja, 2020).  Selain itu, munculnya 

skandal-skandal keuangan perusahaan publik, dan kegagalan perusahaan 

besar menjadikan pemerintah maupun investor semakin menaruh perhatian 

dan kesadaran terhadap penerapan Good Corporate Governance (Onasis, 

2016). 

Karenanya, melalui pembentukan Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG) merekomendasikan perusahaan-

perusahaan di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance nasional. BEI sebagai fasilitator dan regulator di Pasar Modal 

Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menerapkan Good Corporate 

Governance melalui misi perusahaan. Namun begitu, masih banyak 

perusahaan yang belum menjalankan prinsip ini dengan baik dikarenakan 

hanya untuk mengikuti regulasi serta untuk menghindari sanksi (Wibowo, 

2010). Seperti selama periode 2016-2020 terdapat 16 perusahaan yang di 

suspend dikarenakan terjadi lonjakan harga saham yang tinggi, Bank Panin 

yang terlibat kasus dugaan suap untuk pajak tahun 2016, Bank Sinarmas 

yang menerima peringatan tertulis 1 dari BEI karena mengubah rencana 

penyampaian laporan keuangan Q1 2020, Bank Pembangunan Daerah 

Banten yang menerima peringatan tertulis 2 dan denda Rp50 juta 

dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan Q1 2020, dan banyak 
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kasus lain. Hal ini sesuai dengan CNN Indonesia (2017, September 20) dan 

Kontan.co.id (2018, November 25) bahwa penerapan GCG di Indonesia 

berada dibelakang negara lain di ASEAN dan belum maksimal 

penerapannya. Selain itu, berdasarkan hasil dari ajang ASEAN Corporate 

Governance Awards tahun 2015, emiten yang ada di Indonesia hanya 

terdapat 2 emiten yang berhasil masuk dalam daftar penghargaan. Menurut 

Hastuti & Achmad (2011), Corporate Governance di industri perbankan 

negara berkembang pasca krisis keuangan menjadi semakin penting. Ini 

dikarenakan bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, 

menjadi sumber pembiayaan perusahaan, lembaga pokok dalam mobilisasi 

simpanan nasional, dan bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat 

regulasi tinggi yang dalam hal tertentu dapat menghambat mekanisme GCG. 

Berdasarkan fenomena di atas, atas adanya isu publik yang muncul di 

antara tahun 2016-2020 dan adanya inkonsistensi hasil penelitian Good 

Corporate Governance atas nilai perusahaan di sektor keuangan Indonesia, 

peneliti merasa tertarik untuk melanjutkan penelitian mengenai topik ini 

dengan judul “Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan di 

Perusahaan Keuangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh proporsi kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh proporsi komite audit terhadap nilai perusahaan? 

4. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana pengaruh 

mekanisme Good Corporate Governance atas nilai perusahaan di sektor 

keuangan. Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari proporsi kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari proporsi kepemilikan institusional 

terhadap nilai perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari proporsi komite audit terhadap nilai 

perusahaan 

4. Untuk mengetahui pengaruh dari proporsi komisaris independen terhadap 

nilai perusahaan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan mendatangkan manfaat 

berikut : 

1.4.1 Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan akan menambah literatur tentang Good 

Corporate Governance dan nilai perusahaan terutama di sektor 

keuangan. Dari penelitian ini juga diharapkan akan mendorong 

munculnya penelitian lain secara lebih lanjut, mendalam, dan lebih luas 

cakupannya di luar sektor keuangan. 

1.4.2 Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kesadaran dan 

pengaruh bagi investor dan calon investor terutama dalam membuat 

keputusan investasi sebagai dasar pertimbangan agar dapat memilih 

perusahaan dengan kredibilitas yang akan membawa kesejahteraan 

bagi investor. 

1.4.3 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan, informasi, 

kesadaran dan masukan bagi perusahaan baik yang sudah 

menerapkan maupun belum akan pentingnya penerapan praktik Good 

Corporate Governance yang efektif dan efisien. 
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