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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok 

orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yaitu untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Perkembangan perusahaan di Indonesia semakin pesat terutama di era 

globalisasi ini. Hal tersebut membuat perusahaan dituntut untuk memproduksi 

barang-barang yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, hal 

tersebut mendorong perusahaan untuk memperoleh dana yang cukup untuk 

bersaing dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi 

bagi para pemilik perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, 

maka kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di suatu perusahaan 

semakin besar. Menurut Brealey dan Myers (2000) perusahaan dengan Tobin’s 

Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat. 

Tobin’s Q adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai 

perusahaan dari perspektif investor. 

 Dengan bertumbuhnya potensi investasi pada suatu perusahaan, akan 

membantu perusahaan mendapatkan dana dalam rangka meningkatkan daya saing 

serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di era globalisasi yang 

kian berkembang pesat. Nilai perusahaan juga dapat ditinjau melalui beberapa 

aspek, salah satunya adalah dengan metode Wealth Added Index (WAI) yang 

dikembangkan oleh Stern Value Management dan merupakan indikator adanya 

kelebihan kekayaan yang dihasilkan di atas return minimal yang diharapkan 

pemegang saham atau investor. Metode ini dapat dikatakan cukup baik untuk 

mengukur nilai perusahaan, karena meliputi beberapa aspek yaitu meninjau 

kesinambungan emiten dalam mencetak laba (Value of Profitability), kepiawaian 
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dalam strategi pendanaan, ekspektasi pasar terhadap peningkatan return sahamnya 

(Value of Prospect), dan pencapaian return minimal yang diharapkan oleh 

pemegang saham.  

Memaksimalkan kekayaan perusahaan melalui peningkatan nilai 

perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Menurut Sutedi (2011) 

dalam menjalankannya, pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (agents). Tujuan dari 

dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik 

perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya 

yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga 

profesional. Namun, pada sisi lain pemisahan kepentingan seperti itu 

memunculkan masalah keagenan (agency problem), yaitu (1) konflik antara 

pemegang saham dengan manajer, (2) konflik antara pemegang saham dengan 

pemegang hutang, dan (3) konflik antara pemegang saham mayoritas dengan 

minoritas (Purwantini, 2011). 

Agency problem muncul karena adanya kesenjangan kepentingan suatu 

pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau 

manajemen sebagai agen. Pemegang saham memiliki kepentingan terhadap 

perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Untuk mengatasi 

ketidakselarasan antara principal dan agent perlu dilakukan pengelolaan 

perusahaan yang baik. Corporate Governance adalah salah satu cara untuk 

mengendalikan tindakan oportunistik yang dilakukan pihak manajerial. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama yang dapat 

membantu mengendalikan agency problem. 

Menurut FCGI  (2002) pengertian good corporate governance adalah 

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, 

atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
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Nomor KEP-117/M-MBU/2002, Good Corporate Governance adalah suatu 

proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya.  

Sistem corporate governance yang baik dipercaya dapat memberikan 

perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para pemegang 

saham, manajemen maupun kreditur. Zhuang, et al dalam Husnan (2004) 

menjelaskan bahwa sistem corporate governance tersebut terdiri dari (1) berbagai 

peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, 

pemerintah dan stakeholders yang lain, dan (2) berbagai mekanisme yang secara 

langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan-peraturan tersebut atau 

disebut dengan mekanisme corporate governance internal dan eksternal.     

 Banhart dan Rosenstein (dalam Purwantini, 2011) menyebutkan 

mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, berupa 

internal mechanisms (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi atau 

komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Kedua, external 

mechanisms (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar, dan level 

debt financing. Mekansime corporate governance diharapkan dapat mengurangi 

konflik keagenan yang terjadi antara agent dan principal, yang selanjutnya 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

Dengan adanya salah satu mekanisme good corporate governance ini 

diharapkan pengawasan terhadap manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Setelah perusahaan menerapkan 

sistem good corporate governance tersebut diharapkan nilai perusahaan akan 

menjadi lebih baik, sehingga dapat turut meningkatkan maupun menarik minat 

investor untuk menanamkan investasinya yang dapat dijadikan modal bagi suatu 

perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. 

Perkembangan industri manufaktur di Indonesia sejak tahun 2012 

meningkat pesat dan telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto 

Nasional sebanyak 20,8% atau Rp 1.714 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, 
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Menteri Perindustrian MS Hidayat menargetkan industri manufaktur nasional bisa 

tumbuh hingga 9% pada kuartal II-2013, sementara target setahun diproyeksikan 

7,14% hingga 8% (mmindustri.co.id, Oktober 2014). Pada waktu yang 

bersamaan, investor asing di sektor manufaktur meningkat. Menurut data BKPM 

terkini, investasi asing dalam kegiatan manufaktur di triwulan kedua 2012 

mencapai $1,2 milyar, atau naik 62% year-on-year.  Stefan Koeberie, selaku 

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia 

berpeluang meningkatkan pangsa pasar globalnya di sektor manufaktur, membuka 

jutaan peluang kerja baru dan menggerakkan transformasi struktural.         

(sumber : worldbank.org, Oktober 2014) 

Berkembangnya perusahaan manufaktur di Indonesia hingga saat ini 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti mekanisme good corporate governance 

(GCG) pada perusahaan manufaktur.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

tiga variabel dalam menilai mekanisme good corporate governance yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. 

Shleifer dan Vishny ( dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) menyatakan 

bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki 

insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, 

maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer 

akan meningkat, sehingga permasalahan keagenan akan hilang apabila seorang 

manajer adalah sekaligus sebagai pemilik.  

Menurut Decho dkk (1996) dalam penelitiannya yang dikutip oleh 

Siregar dan Utama (2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan 

manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris yang 

didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki direksi 

utama yang merangkap menjadi komisaris utama. Karena itu adanya komisaris 

independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga 

tercipta good corporate governance di dalam perusahaan.  

Menurut Purwantini (2011), variabel kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel nilai perusahaan, 

sedangkan menurut Suranta dan Machfoedz (2003) dan Praditha (2011) 
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menyatakan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi positif secara signifikan oleh 

kepemilikan institusional. Di samping itu, Lastanti (2004) dan Mulia Saputra 

(2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Menurut Suranta dan Machfoedz (2003) dan Praditha (2011) 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Namun pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataan Siallagan 

dan Machfoedz (2006) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Menurut Praditha (2011) dan Purwantini (2011), dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

mengenai hubungan antara dewan komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan ini berbeda dengan penelitian terdahulunya yaitu menurut Lastanti 

(2004) dan Siallagan dan Machfoedz (2006) yang menyatakan bahwa dewan 

komisaris independen ini berpengaruh secara positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan serta 

hasil penelitian terdahulu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan 

mengambil judul “PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (GCG) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2009-2013”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang 

dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana perkembangan Good Corporate Governance (kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) pada 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2009-2013? 

2. Bagaimana perkembangan nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2013? 

3. Bagaimana pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) terhadap 

Tobin’s Q secara simultan dan parsial pada periode 2009-2013? 

4. Bagaimana pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) terhadap 

Wealth Added Index (WAI) secara simultan dan parsial pada periode 2009-

2013? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

  

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk diajukan sebagai salah 

satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam menyelesaikan program studi 

Manajemen S1, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Selain 

itu penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui gambaran kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode       

2009-2013 dan untuk mengetahui gambaran nilai perusahaan (Tobin’s Q dan 

WAI) pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2009-2013. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat mengetahui 

apakah variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris 

independen berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap nilai perusahaan 

(Tobin’s Q dan WAI) pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2013. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan, menambah, dan 

memperluas wawasan penyusun khususnya tentang mekanisme good 

corporate governance (GCG) dan juga nilai perusahaan. 

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

menambah pengetahuan tentang pengaruh mekanisme good corporate 

governance (GCG) terhadap nilai perusahaan serta dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 

3. Bagi perusahaan dan investor 

Dari hasil penelitian diharapkan perusahaan dapat lebih terbuka dalam 

penyampaian informasi kepada para investor mengenai kinerja perusahaan 

dan mengurangi tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan 

investor terhadap perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sedangkan bagi investor, 

penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dalam memberikan 

masukan kepada pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara 

perusahaan dalam memahami corporate governance dalam manajemen 

keuangan.  
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1.5 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Sedangkan metode verifikatif dapat 

diartikan sebagai metode untuk menguji kebenaran hipotesis yang juga berarti 

menguji kebenaran teori (Nazir, 2011). 

 Metode penelitian verifikatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan 

mengenai pengaruh mekanisme good corporate governance (kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) sebagai variabel 

independen dan nilai perusahaan ( Tobin’s Q dan WAI ) sebagai variabel 

dependen.  

 Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Mekanisme Good Corporate 

Governance dengan nilai perusahaan, digunakan analisis statistik yaitu analisis 

regresi, korelasi, dan koefisien determinasi. Untuk menguji hipotesis tentang 

pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dengan nilai perusahaan 

secara simultan, digunakan uji F, sedangkan untuk menguji pengaruh secara 

parsial digunakan uji t statistik 2 pihak.  Adapun teknik pengumpulan data yaitu 

melalui beberapa cara antara lain : 

1. Studi kepustakaan 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui cara-cara berikut : 

a. Mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas. 

b. Membaca buku-buku dan bahan-bahan lain yang berhubungan 

dengan materi yang dibahas untuk memperoleh data sekunder. 



9 
 

 
 

c. Membaca sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

materi yang diteliti. 

Data diperoleh dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran maupun 

landasan teoritis dalam merumuskan masalah dan menganalisis data atau 

informasi mengenai hasil penelitian. 

2. Studi lapang ( secara tidak langsung) 

Melakukan penelitian secara tidak langsung ke perusahaan yaitu dengan 

melakukan penelitian melalui official website perusahaan yang diteliti 

untuk memperoleh laporan tahunan (annual report) selama 5 tahun yaitu 

periode 2009-2013. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini 

juga diperoleh dari majalah SWA. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna penyelesaian skripsi ini, 

peneliti mengambil objek penelitian pada official website. Waktu penelitian 

dimulai pada bulan September 2014 sampai selesai. 


