
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang 

lebih dikenal dengan good corporate governance merupakan sebuah konsep yang 

menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan 

perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik 

perusahaan publik maupun tertutup harus memandang Good Corporate 

Governance (GCG) bukan sebagai aksesori belaka, tetapi sebagai upaya 

peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager dkk., 2003 dalam Sulyanti, 

2011). 

Corporate governance merupakan cara-cara untuk memberikan keyakinan 

pada para pemasok dana perusahaan akan diperolehnya return atas investasi 

mereka (Shleifer dan Vishny, 1997). Menurut Cadbury (1992) dalam Darmawati 

(2006), corporate governance adalah sistem untuk mengarahkan (direct) dan 

mengendalikan (control) suatu perusahaan / korporasi. 

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan atau sering kali dikenal dengan 

istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara 

pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam 
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memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan 

pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. 

Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan 

antara pemilik dan manajer. Corporate governance merupakan tata kelola 

perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam 

perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Sulyanti, 2011). 

 Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan 

mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan 

demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua 

pengguna laporan keuangan. Corporate governance tidak hanya penting bagi 

perusahaan. Akan tetapi, corporate governance berperan penting dalam 

perekonomian suatu negara. Perusahaan-perusahaan yang ada merupakan tulang 

punggung perekonomian sebab selain menyerap tenaga kerja, perusahaan 

menyumbang pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara. 

Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG) diharapkan 

memiliki kinerja yang maksimal sehingga dapat menghasilkan pajak yang lebih 

besar bagi negara yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan 

(Sam’ani, 2008). 

Corporate governance mulai menjadi isu yang hangat dibicarakan sejak 

terjadinya berbagai skandal bisnis yang mengindikasikan lemahnya corporate 

governance di perusahaan-perusahaan Inggris pada sekitar tahun 1950an dan 
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semakin berlanjut hingga menimbulkan resesi di tahun 1980an (Davies, 1999). 

Pembentukan The Cadburry Committee di tahun 1991 yang bertugas untuk 

membuat Code of Best Practice adalah wujud dari respon terhadap terjadinya 

berbagai skandal bisnis di negara Inggris. 

Di Indonesia, konsep Good Corporate Governance (GCG) ini mulai 

banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1998, yaitu saat krisis ekonomi 

tahun 1997 melanda kawasan ini. Dampak dari krisis tersebut menunjukkan 

banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah 

karena pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun di atas landasan yang kokoh 

sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Berdasarkan kondisi tersebut, 

sejak tahun 2000 Indonesia telah membuat langkah-langkah penting untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang menyebabkan krisis ekonomi di tahun 

1997. Rerangka corporate governance sudah lebih diperbaiki walaupun masih 

belum begitu sempurna dan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Laporan 

Bank Dunia (World Bank) terhadap penilaian penerapan corporate governance 

(Report on The Observance of Standards and Codes: Corporate Governance 

Country Assessment, Republic of Indonesia) yang diterbitkan pada bulan Agustus 

2004 menyebutkan bahwa praktik-praktik corporate governance sering kali masih 

mengecewakan jika ditinjau dari prinsip-prinsip corporate governance yang 

disusun oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development). Sistem hukum dan regulasi untuk meningkatkan kualitas budaya 

dan praktik-praktik bisnis masih menjadi tantangan utama yang harus ditangani di 

Indonesia. 
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Akhir-akhir ini, sebagian besar negara (termasuk Indonesia) telah memiliki 

badan / lembaga / institusi yang bertugas membentuk prinsip-prinsip corporate 

governance yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di negara yang 

bersangkutan. Bank Dunia dan OECD telah memberikan kontribusi penting dalam 

pengembangan prinsip-prinsip corporate governance di berbagai negara 

(termasuk Indonesia) (Darmawati, 2006). 

Untuk meningkatkan pelaksanaan good corporate governance di 

Indonesia, maka dibentuklah suatu organisasi atau komite yang dinamakan The 

Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) yang berusaha 

mengevaluasi, mengawasi, dan memperbaiki pelaksanaan good corporate 

governance di Indonesia. Komite ini juga menyelenggarakan penilaian terhadap 

perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan good corporate governance. 

Penilaian tersebut berupa pemeringkatan perusahaan-perusahaan yang disebut 

Corporate Governance Perception Index (CGPI). CGPI di Indonesia bertujuan 

memotivasi dan memberikan penghargaan sosial kepada perusahaan yang telah 

berusaha menerapkan good corporate governance, CGPI bisa menjadi benchmark 

dalam menilai penerapan good corporate governance bagi perusahaan dan 

stakeholders (Hormati, 2009). Di Indonesia, pemeringkatan penerapan corporate 

governance oleh suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

sudah dilakukan oleh IICG secara kontinu tiap tahun sejak tahun 2001. 

Corporate governance didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan 

prinsip-prinsip, antara lain: keadilan (fairness), transparansi (transparancy), 

akuntabilitas (accountability), dan tanggung jawab (responsibility) yang mengatur 
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hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan 

komisaris), pihak kreditur, karyawan, serta stakeholder lainnya yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuannya adalah untuk 

menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder dalam perusahaan. Prinsip-

prinsip di atas mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya 

kepada pemegang saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah, namun juga 

kepada stakeholder lainnya seperti masyarakat umum dan karyawan. Laporan 

keuangan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai 

perusahaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan nilai 

tambah kepada stakeholders (Sulyanti, 2011). 

Riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 

menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan corporate governance 

adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan yang mempraktikkan corporate 

governance, akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan 

(Darmawati, 2006). 

Menurut Hormati (2009), kualitas corporate governance adalah seberapa 

luas perusahaan mengungkapkan atau mengimplementasikan good corporate 

governance seperti telah ditetapkan pada aturan yang berlaku. Kualitas corporate 

governance ini dapat diukur dengan menggunakan pemeringkatan oleh IICG yaitu 

Corporate Governance Perception Index (CGPI). Sedangkan Rini (2010) 

menyatakan bahwa kualitas corporate governance dapat diukur dengan 

menggunakan pemeringkatan berdasarkan peraturan BAPEPAM (KNKG). 

Konsepsi dari kualitas GCG adalah hal yang penting karena dengan adanya 
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penerapan kualitas GCG yang baik, akan membuat corporate governance yang 

diterapkan oleh suatu perusahaan semakin baik juga. Terkait dengan peraturan 

BAPEPAM, dengan adanya kualitas GCG yang semakin baik akan meningkatkan 

adanya transparansi, akurasi, legitimasi, akuntabilitas, dan meningkatkan nilai 

pemegang saham. 

Item-item pengungkapan corporate governance yang digunakan berupa 

item yang diwajibkan dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga 

Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6. 

Selain item yang diwajibkan oleh BAPEPAM, penelitian ini juga menggunakan 

item-item yang diperoleh dari Pedoman Umum Good Corporate Governance 

Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) tahun 2006. 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan corporate governance 

dapat bervariasi dikarenakan adanya variasi manfaat pengendalian yang diberikan 

dan biaya yang ditimbulkan bagi manajer dan pemegang saham perusahaan 

(Gillan dkk., 2003). Oleh karena masalah keagenan bervariasi antar perusahaan, 

maka biaya dan manfaat bersih dari berbagai alternatif struktur corporate 

governance yang digunakan untuk mengendalikan masalah-masalah keagenan 

tersebut juga bervariasi. 

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas corporate 

governance, seperti: konsentrasi kepemilikan, leverage, ukuran perusahaan, dan 

kualitas auditor eksternal (Hormati, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh 

Hormati (2009) menyimpulkan bahwa konsentasi kepemilikan dan leverage tidak 
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mempengaruhi kualitas corporate governance, sedangkan ukuran perusahaan dan 

kualitas auditor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas corporate 

governance. 

Beberapa peneliti sudah berhasil menemukan determinan dari kualitas 

corporate governance di tingkat perusahaan. Black dkk. (2005) berhasil 

menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan oleh pemegang saham 

terbesar dengan kualitas corporate governance. Darmawati (2006) menemukan 

bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas 

corporate governance. 

Penelitian Black et al. (2005) membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

negatif antara leverage dan kualitas corporate governance. Gillan et al. (2003) 

berhasil menemukan adanya hubungan negatif antara leverage dan kualitas 

corporate governance. 

Darmawati (2006) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas corporate governance. Rosidi dan Bahrul 

(2008) membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

yang signifikan dengan arah positif terhadap kualitas good corporate governance. 

 Rosidi dan Bahrul (2008) membuktikan bahwa kualitas auditor eksternal 

mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap kualitas good 

corporate governance. Cahyandari (2011) juga menyatakan bahwa kualitas 

auditor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas corporate governance. 

 Penelitian Ben-Amar dan Ameur (2006) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan kualitas 
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pengungkapan corporate governance. McConomy dan Bujaki (2002) menemukan 

bahwa komisaris independen berhubungan positif dengan kualitas pengungkapan 

praktik corporate governance. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Hormati 

(2009) dengan menambahkan variabel dewan komisaris independen, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ben-Amar dan Ameur (2006). Selain itu juga 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2019. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: 

”PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN, LEVERAGE, UKURAN 

PERUSAHAAN, KUALITAS AUDITOR EKSTERNAL, DAN DEWAN 

KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP KUALITAS CORPORATE 

GOVERNANCE”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap kualitas 

corporate governance? 

2. Apakah leverage perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas corporate 

governance? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas corporate 

governance? 
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4. Apakah kualitas auditor eksternal berpengaruh positif terhadap kualitas 

corporate governance? 

5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas 

corporate governance? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif 

terhadap kualitas corporate governance. 

2. Untuk mengetahui apakah leverage perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

kualitas corporate governance. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kualitas corporate governance. 

4. Untuk mengetahui apakah kualitas auditor eksternal berpengaruh positif 

terhadap kualitas corporate governance. 

5. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap kualitas corporate governance. 

 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: 

1. Secara teoritis, memberikan bukti empiris bahwa ada pengaruh antara 

karakteristik perusahaan terhadap kualitas corporate governance. 

2.  Secara kebijakan, memberikan informasi yang berguna bagi para investor 

dalam pengambilan keputusan investasinya yang berhubungan dengan 
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karakteristik perusahaan dan corporate governance, sehingga dapat digunakan 

sebagai alat untuk meningkatkan kualitas perusahaan. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi 

pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh antara 

karakteristik perusahaan terhadap kualitas corporate governance. 

 

1.4. Kerangka Pikir 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca memahami isi dari skripsi ini, maka 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Pada bagian ini menjelaskan tentang mengapa penelitian ini perlu 

dilakukan dan apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab ini akan menguraikan landasan teori dan pengembangan 

hipotesis yang berisi penjabaran teori yang menjadi dasar dalam perumusan 

hipotesis. 

Bab III: Metode Penelitian 

Pada bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, sumber 

dan jenis data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, serta alat analisis 

data. 

Bab IV: Hasil Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian dan penjelasannya 

secara lengkap. 

Bab V: Penutup 

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini, yang menyajikan 

kesimpulan serta saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 


