
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah menjadi tempat favorit di dunia untuk investasi saham 

properti seiring dengan penurunan suku bunga, populasi meningkat dan ledakan 

jumlah bangunan, sebagaimana dilansir properti.kompas.com pada 9 April 2015. 

Pada tahun 2012 dan pertengahan pertama tahun 2013 sektor properti Indonesia 

bertumbuh cepat, maka pertumbuhan keuntungan para developer properti 

Indonesia melonjak tajam (dari 45 perusahaan properti yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2012, 26 perusahaan mencatat pertumbuhan laba 

bersih lebih dari 50%) dan jelas, harga properti Indonesia meningkat sejalan 

dengan itu (pada umumnya harga properti residensial bertumbuh hampir 30% per 

tahun antara 2011 dan 2013), sebagaimana dilansir oleh indonesia-

investments.com pada 10 Juli 2015. 

Lebih lanjut, di tahun 2014 terjadi penurunan pasar properti Indonesia. 

Indeks Harga Properti Hunian dari Bank Indonesia menurun 6,3% di 2014, turun 

dari tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,5% pada setahun sebelumnya 

(terlebih lagi inflasi Indonesia naik 8,4% di 2014, karenanya melebihi kecepatan 

pertumbuhan indeks harga properti), penurunan terbesar untuk pertumbuhan 

properti dirasakan di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang & Bekasi 

(Jabodetabek). Ini juga merupakan akibat dari pasar properti Jakarta (dan juga 

pasar-pasar lainnya di kota-kota besar di Jawa seperti Surabaya dan Bandung) 
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telah menjadi agak jenuh karena pembangunan properti besar-besaran di tahun-

tahun sebelumnya. 

Sebuah survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penjualan properti 

hunian di kuartal 1 tahun 2015 mengalami penurunan signifikan dalam 

perbandingan quarter-to-quarter (q/q). Hasil dari penjualan di kuartal pertama 

tahun 2015 mencatat pertumbuhan 26,6% dibandingkan dengan 40,1% di kuartal 

ke-4 tahun 2014. Sementara itu, tingkat pencairan pijaman hipotek di bank-bank 

untuk rumah dan apartemen di kuartal 1 tahun 2015 naik hanya 0,12% (q/q) 

dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Indonesia 

melambat sampai level terendah selama 6 tahun terakhir  di kuartal 1 tahun 2015, 

(indonesia-investments.com pada 10 Juli 2015). 

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengungkapkan, 

sebagaimana dilansir pada beritasatu.com pada 19 Desember 2016, iklim bisnis 

properti di Indonesia hingga kuartal-III 2016 masih berada pada kondisi yang 

belum memuaskan, dimana terjadi perlambatan pertumbuhan pada hampir sektor 

dan seluruh sub-sektor real estate, dan Sektor Real Estate pun hanya tumbuh 3,7% 

dibanding tahun 2015. Kondisi yang terjadi pada 2016 ini dipengaruhi 

perlambatan ekonomi makro dan konsumsi masyarakat, selain itu beberapa 

kebijakan yang digulirkan pemerintah seperti penyederhanaan perizinan juga 

belum berdampak signifikan, meski demikian langkah pemerintah untuk 

menggairahkan investasi di Indonesia harus diapresiasi, yang ditandai dengan 

pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata, serta pembangunan infrastruktur 

yang gencar dilakukan di tahun 2016. Namun demikian, dampaknya pada dunia 
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usaha belum terasa secara optimal karena masih tahap awal, dimana diharapkan di 

akhir 2017 seluruh kebijakan baru bisa terasa khususnya bagi dunia properti, REI 

berharap perumahan rakyat bisa terus tumbuh. 

R.M.A. van der Schaar, Managing Director Indonesia Investments 

mengungkapkan sebagaimana dikemukakan dalam indonesia-investments.com 

pada 10 Juli 2015, bahwa untuk jangka waktu menengah dan panjang sektor 

properti Indonesia tetap menjanjikan. Salah satu sebabnya adalah karena harga 

properti Indonesia masih termasuk yang termurah di wilayah Asia Tenggara. 

Terlebih lagi, permintaan tinggi untuk properti akan tetap terjadi karena populasi 

Indonesia besar dan muda (berarti masih banyak pembeli rumah pertama di masa 

mendatang), sementara urbanisasi dan standar hidup yang lebih tinggi 

berkontribusi untuk permintaan properti. Meskipun begitu fokus telah (dan akan) 

beralih ke wilayah-wilayah lain selain area Jabodetabek, Surabaya dan Bandung. 

Lukman Purnomosidi, ketua kehormatan Real Estate Indonesia (REI) 

mengemukakan bahwa sektor properti di Indonesia perlu dikaji secara 

komprehensif dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konkret kepada 

pemerintah dan para pelaku bisnis properti, nilai dan kinerja perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh struktur modal yang sehat, penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) dan kondisi pertumbuhan makro ekonomi, karena persoalan 

real estate tidak semata berhubungan dengan pembiayaan. Demikian sebagaimana 

dilansir oleh ekbis.sindonews.com pada 24 Desember 2014. 

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran sampai mana tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. 



4 
 

 
 

Kinerja keuangan perusahaan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk 

menilai keseluruhan kinerja perusahaan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, 

utang, likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan 

itu dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi 

keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Analisis rasio 

keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja 

perusahaan. 

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh laba. ROA mencerminkan seberapa besar laba 

yang bisa dicetak perusahaan dengan menggunakan seluruh asetnya. Semakin 

tinggi ROA menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan semakin baik dalam penggunaan aset perusahaan. 

Beberapa kajian dan penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa yang 

menjadi penyebab penurunan kinerja perusahaan. Lemahnya implementasi tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi penyebab 

terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada penurunan kinerja 

keuangan perusahaan. Menurut laporan World Bank, krisis ekonomi yang 

menimpa negara-negara ASEAN dan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan 

terjadi karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance (GCG). 

Kegagalan penerapan GCG ini berasal dari sistem kerangka hukum yang masih 

lemah, kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan auditor, dan juga praktik 
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perusahaan yang buruk sehingga perusahaan kehilangan kepercayaan dari 

masyarakat. Good Corporate Governance merupakan salah satu komponen non 

keuangan yang sekarang ini menjadi isu penting dan perlu dipertimbangkan oleh 

perusahaan dalam upaya meningkatkan laba dan kinerja perusahaan. Good 

Corporate Governance adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan 

prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan 

kewajaran (fairness). GCG dapat diartikan juga sebagai suatu pengendalian 

internal perusahaan guna mengelola risiko yang signifikan dengan mendorong 

terbentuknya manajemen perusahaan yang bersih dan transparan. Tujuan utama 

diterapkannya GCG adalah untuk melindungi stakeholder dari perilaku 

manajemen yang tidak bersih dan tidak transparan. Penerapan GCG juga 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 

Perusahaan tersebut. Penerapan GCG dinilai dapat memperbaiki citra perusahaan. 

Dengan diterapkannya GCG yang baik akan menciptakan iklim usaha yang sehat 

dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan itu sendiri. 

Unsur internal Good Corporate Governance yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dewan komisaris dan komisaris independen. Dewan 

komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya 

perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, keputusan yang diambil oleh perusahaan 

serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk 

melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas 

dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja 
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perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris independen 

merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Akan 

tetapi, pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak menjalankan 

fungsinya dengan baik yang diakibatkan masih adanya hubungan afiliasi antar 

dewan komisaris sehingga kinerja dewan komisaris menjadi tidak independen. 

Dalam agency theory, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau 

lebih mempekerjakan orang lain (principal) atau karyawan (agent) untuk dapat 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan 

wewenangnya terhadap agen tersebut. Seorang manajer sebagai pengelola 

perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut 

dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, seorang 

manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap 

pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang disampaikan tersebut terkadang 

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ada pada perusahaan. Menurut 

Haris Wibisono (2004: 22), kondisi ini yang disebut dengan informasi yang tidak 

simetris atau asimetri informasi.  

Vernon J. Richardson (1998: 24) juga menyampaikan bahwa asimetri 

antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka 

menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja keuangan pada 

perusahaan. Permasalahan agensi tersebut dapat memicu terjadinya biaya 

keagenan.  
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Biaya keagenan dapat ditekan dengan adanya struktur kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan yang merupakan salah satu aspek corporate 

governance dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata 

lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer 

untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan 

kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut 

akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena manajer akan 

turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, 

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola 

perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan diukur dengan proporsi saham yang 

dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi perusahaan pada akhir tahun yang 

kemudian dinyatakan dalam presentase (Wahidahwati, 2002: 607). 

Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajer dan akan 

berakibat pada kinerja keuangan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Menurut Ningsaptiti (2013: 6), perusahaan yang berukuran besar biasanya 

memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Perusahaan yang 

lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan 

investasi, karena perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat 

sehingga dalam melakukan pelaporan akan lebih hati-hati. Perusahaan-perusahaan 

yang berukuran besar juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula. 

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan besar juga akan membawa 

pengaruh yang besar pula terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan 
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perusahaan kecil, sehingga perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar 

akan membuat manajer lebih hati-hati dalam melaporkan kinerja perusahaan yang 

tercermin dari laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Berdasarkan kondisi, teori, dan hasil penelitian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Good Corporate 

Govenance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada tahun 2012 dan pertengahan pertama tahun 2013 sektor properti 

Indonesia bertumbuh cepat, tetapi di tahun 2014 terjadi penurunan pasar properti 

Indonesia. Lebih lanjut, pertumbuhan perekonomian Indonesia melambat sampai 

level terendah selama 6 tahun terakhir  di kuartal 1 tahun 2015, dan iklim bisnis 

properti di Indonesia hingga kuartal-III 2016 masih berada pada kondisi yang 

belum memuaskan, dimana terjadi perlambatan pertumbuhan pada hampir sektor 

dan seluruh sub-sektor real estate, dan Sektor Real Estate pun hanya tumbuh 3,7% 

dibanding tahun 2015. Meski demikian, untuk jangka waktu menengah dan 

panjang sektor properti Indonesia tetap menjanjikan, dimana permintaan tinggi 

untuk properti akan tetap terjadi karena populasi Indonesia besar dan muda, 

sementara urbanisasi dan standar hidup yang lebih tinggi berkontribusi untuk 

permintaan properti. 
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Sektor properti di Indonesia perlu dikaji secara komprehensif dan 

memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konkret kepada pemerintah dan para 

pelaku bisnis properti, kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh penerapan 

Good Corporate Governance (GCG). Berdasarkan rumusan masalah tersebut, 

maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh antara Dewan Komisaris terhadap kinerja 

keuangan perusahaan properti ? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara Komisaris Independen terhadap kinerja 

keuangan perusahaan properti ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja 

keuangan perusahaan properti ? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan properti ? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Dewan Komisaris terhadap kinerja 

keuangan perusahaan properti ; 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara Komisaris Independen terhadap kinerja 

keuangan perusahaan properti ; 
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3. Untuk menganalisis pengaruh antara Kepemilikan Manajerial terhadap 

kinerja keuangan perusahaan properti ; 

4. Untuk menganalisis pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan properti. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. 

1.  Manfaat Teoritis  

a.  Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan good 

corporate governance, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan properti.  

b.  Bagi Penelitian yang akan Datang  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

sumber bacaan di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan. 

2.  Manfaat Praktis  

a.  Bagi Perusahaan Properti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan masukan 

bagi perusahaan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh 

penerapan Good Corporate Governance, sehingga perusahaan dapat 
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membantu mengevaluasi, memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi 

mereka dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.  

b.  Bagi Pengguna Laporan Keuangan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun 

menjadi kajian bagi para pengguna laporan keuangan terutama investor 

mengenai pengaruh penerapan Good Corporate Governance, sehingga 

dapat menjadi pedoman dan pertimbangan dalam berinvestasi.  

c.  Bagi Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti 

tentang pengaruh penerapan Good Corporate Governance, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dan juga untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 


