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BAB II 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

2.1 Telaah Literatur 

2.1.1 Good Corporate Governance (GCG) 

2.1.1.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG) 

Corporate governance dapat didefinisikan dalam perspektif yang luas, 

sesuai dengan sudut pandang pihak yang mendefinisikannya. Dipandang dari 

perspektif shareholders, Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI) 

mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: 

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 
serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, 
suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.” (www.iicg.org). 

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sebagai 

lembaga yang mengadakan pemeringkatan implementasi GCG di Indonesia, 

mendefinisikan secara berbeda antara corporate governance dan Good Corporate 

Governance. Menurut IICG, corporate governance adalah serangkaian 

mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar 

operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan (stakeholders). Sementara itu, Good Corporate Governance dapat 

didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-

organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan 

secara berkesinambungan dalam jangka panjang (www.iicg.org). 

http://www.iicg.org
http://www.iicg.org
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

good corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, 

dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

ada dalam perusahaan (shareholders dan stakeholders) demi tercapainya tujuan 

organisasi dan agar tercapai kemakmuran bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Good corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara 

pemilik dan pengelola perusahaan serta masyarakat, dengan harapan agar masing-

masing pihak mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban mereka, sehingga 

permasalahan-permasalahan keageanan dapat diminimalisir. 

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Elemen kunci dari konsep GCG adalah mengenai pengertian dan prinsip-

prinsip dari GCG itu sendiri. Banyak pihak yang telah menghasilkan 

pemikirannya mengenai hal ini. Menurut OECD terdapat 4 unsur penting dalam 

corporate governance, yaitu fairness (keadilan), transparency (transparansi), 

accountability (akuntabilitas) dan responsibility (pertanggungjawaban). 

Sementara itu, Cadbury Committee dalam laporannya menyatakan bahwa 

corporate governance terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu keterbukaan, integritas 

dan akuntabilitas (Utama, 2004). 

Sebagaimana dijelaskan oleh Tjager dkk (2003), prinsip-prinsip tersebut 

kemudian dijabarkan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 

sebagai berikut: 

1. Fairness (Kewajaran) 
Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada 
pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan 
keterbukaan informasi yang penting, serta melarang pembagian untuk 
pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). 
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2. Transparency (Transparansi) 

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar 
dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam 
pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar 
atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. 
Pengungkapan yang akurat dan tepat waktunya, serta transparansi 
mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan 
serta para pemegang kepentingan (stakeholders). 

3. Accountability (Akuntabilitas) 
Tanggung jawab manajemen mengenai pengawasan yang efektif (effective 
oversight) melalui balance of power antara manajer, pemegang saham, 
Dewan Komisaris, dan auditor. Hal ini merupakan bentuk 
pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang 
saham. 

4. Responsibility (Responsibilitas) 
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh 
hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang 
kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan 
yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi 
sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak 
dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.  

2.1.1.3 Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah riset dan 

pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. 

Pelaksanaan CGPI dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui 

sejuah mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan GCG. Riset ini 

dilakukan untuk mendokumentasikan penerapan konsep corporate governance di 

Indonesia sebagai bahan analisis dan studi dalam membangun dan 

mengembangkan konsep dan praktik GCG yang sesuai dengan kondisi lokal 

perusahaan di Indonesia. Selain itu, riset dan pemeringkatan ini juga bertujuan 

untuk memotivasi dunia bisnis dalam melaksanakan konsep Good Corporate 

Governance dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas secara bersama-sama 

aktif dalam mengembangkan GCG (Suprayitno dkk, 2006). 
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Pemeringkatan ini mulai dilaksanakan oleh IICG sejak tahun 2001 hingga 

sekarang. Program riset dan pemeringkatan CGPI diselenggarakan bekerja sama 

dengan Majalah SWA, sebagai mitra media publikasi. Program ini didesain untuk 

memacu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG melalui 

perbaikan yang bersinambungan (continuous improvement), dengan 

melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding (benchmarking). 

Dalam penyelenggaraan CGPI, IICG selalu melakukan pengembangan 

metodologi dan cakupan responden agar hasil riset dapat lebih representatif 

memberikan gambaran penerapan GCG di Indonesia. Selain itu pengembangan 

metodologi juga dimaksudkan untuk mencari format pelaksanaan GCG yang 

paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. Dengan metodologi dan cakupan yang 

representatif, pemberian penghargaan dan benchmark akan lebih terpercaya dan 

dapat memberikan dampak edukasi yang luas bagi kalangan dunia bisnis di 

Indonesia. Selain melakukan pengembangan dalam metodologi dan cakupan 

responden, CGPI juga melakukan pengembangan dalam variabel atau kriteria 

penilaian atas penerapan GCG (www.iicg.org). 

Survei pemeringkatan ini masih kurang direspon baik oleh perusahaan. 

Hal  ini terbukti dengan minimnya perusahaan yang bersedia berpartisipasi untuk 

disurvei dari tahun ke tahun.  Fakta tersebut cukup disayangkan mengingat 

pentingnya pemeringkatan ini dalam upaya untuk memotivasi dan memberikan 

penghargaan sosial  kepada  perusahaan yang telah berusaha menerapkan Good 

Corporate Governance. Selain itu, CGPI bisa menjadi benchmark dalam menilai 

penerapan Good Corporate Governance bagi perusahaan dan stakeholders.  

http://www.iicg.org
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2.1.2 Karakteristik Perusahaan 

Setiap perusahaan memiliki ciri dan karakteristik tersendiri. Ciri atau 

karakteristik tersebut melekat sebagai bagian atau struktur yang membedakan 

antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perbedaan karakteristik 

perusahaan akan mempengaruhi pola atau cara implementasi prinsip-prinsip 

GCG, yang tentunya juga akan mempengaruhi hasil atau kualitas dari 

implementasi tersebut. 

2.1.2.1 Kesempatan Investasi 

Kesempatan investasi sering juga diartikan sebagai kesempatan tumbuh 

suatu perusahaan. Kesempatan investasi menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba, terkait dengan penjualan (pendapatan) perusahaan. 

Peningkatan nilai penjualan, yang berarti peningkatan laba, akan memberikan 

kemampuan yang lebih besar kepada perusahaan untuk terus tumbuh. Suatu 

pertambahan pada pendapatan, yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, 

akan mendorong investasi yang lebih besar. Investasi dapat dilakukan dalam 

berbagai macam bentuk dan ukuran, mulai dari pembelian seluruh perusahaan, 

pembelian beberapa lembar saham, sampai pada investasi dalam obligasi 

(Horngren et al, 1998). Ditinjau dari jangka waktunya, investasi dapat dibedakan 

menjadi 2 macam, yaitu investasi jangka pendek (periode kurang dari 1 tahun) 

dan investasi jangka panjang (periode lebih dari 1 tahun). 

Investasi berkaitan dengan akumulasi aktiva yang diharapkan bisa  

mendatangkan keuntungan (return) di masa yang akan datang. Dalam suatu 

perusahaan terdapat kombinasi antara aktiva riil (assets in place) dan opsi 

investasi di masa  yang akan datang. Tersedianya alternatif investasi di masa yang 
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akan datang bagi perusahaan disebut dengan istilah set kesempatan investasi 

(Investement Opportunity Set). Kesempatan investasi merupakan faktor penting 

dalam hubungan antara aliran kas bebas dan nilai pemegang saham. Tingkat 

pertumbuhan perusahaan yang berbeda, akan memberikan dampak yang berbeda 

pula terhadap hubungan ini. 

2.1.2.2 Konsentrasi Kepemilikan 

Menurut La Porta and Silanez (1999) dalam Nuryaman (2008), struktur 

kepemilikan saham mencerminkan suatu distribusi kekuasaan dan pengaruh di 

antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu 

karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi 

dalam dua bentuk struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan 

kepemilikan menyebar. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika 

sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, 

sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan 

dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika 

kepemilikan saham menyebar secara merata ke publik,  tidak ada yang memiliki 

saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya. 

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang ada di negara 

dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti Indonesia. Sebaliknya, di negara-

negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, struktur kepemilikan relatif sangat 

menyebar. Secara spesifik, La Porta et al. (1998) dalam Nuryaman (2008) 

menemukan bahwa French origin countries group (termasuk Indonesia) memiliki 

konsentrasi kepemilikan tertinggi dibandingkan dengan tiga origin countries 

group yang lain. Dalam kelompok tersebut bahkan sampel perusahaan  Indonesia 
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menunjukkan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar dari rata-rata 

kelompoknya yaitu pemegang saham tiga terbesar menguasai kepemilikan rata-

rata 58%. Mereka berpendapat bahwa lemahnya perlindungan hukum dan 

lingkungan institusional (law and enforcement) berkaitan sangat erat dengan 

kepemilikan yang terkonsentrasi. 

2.1.2.3 Leverage 

Secara bahasa, leverage berarti pengungkit. Leverage adalah salah satu  

rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan 

terhadap modal, maupun aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat 

seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar, dibandingkan 

dengan kemampuan perusahaan untuk membiayai dirinya sendiri melalui 

pemanfaatan modal yang dimilikinya. Leverage dibedakan menjadi dua, yaitu 

leverage operasi (operating leverage) dan leverage keuangan (financial leverage). 

Keputusan hutang merujuk pada pilihan perusahaan pada komposisi hutang dan 

ekuitas. Ketika memutuskan bagaimana mendanai operasinya, perusahaan harus 

menentukan komposisi hutang dan ekuitas, yang dikenal sebagai keputusan 

leverage. Jika perusahaan memilih hutang, perusahaan harus memperhatikan 

struktur prioritas hutang, struktur jatuh tempo hutang, keputusan hutang campuran 

kepada beberapa pihak atau hutang kepada pihak tertentu. 

Kebijakan hutang merupakan salah satu alternatif pendanaan perusahaan 

selain menjual saham di pasar modal. Tingginya persentase hutang dalam struktur 

modal perusahaan merupakan sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja 

yang baik dan menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan akan meningkat. Di 

lain sisi, hutang yang tinggi mengakibatkan resiko yang tinggi juga. Resiko ini 



 
16

 
berkaitan dengan kemungkinaan kegagalan perusahaan untuk melunasi hutang-

hutangnya. Kreditur lebih menyukai rasio ini bernilai rendah, karena semakin 

rendah rasio ini maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian kreditur 

dalam peristiwa likuidasi. Sebaliknya, pemegang saham mengharapkan tingkat  

leverage yang besar dengan tujuan laba akan dapat ditingkatkan. 

2.1.2.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana besar kecilnya 

perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham 

dan lain sebagainya. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis 

pengambilan kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan 

perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik, 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan 

memberikan implikasi terhadap prospek cash flow di masa yang akan datang. 

Sedangkan bagi regulator (pemerintah), ukuran perusahaan akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektivitas peran pemberian 

perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Selain itu, ukuran perusahaan 

juga turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, 

berarti perusahaan tersebut semakin dikenal masyarakat, sehingga akan semakin 

mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Kemudahan 

mendapatkan informasi akan meningkatkan kepercayaan investor. 

Durnev and Kim (2003) menyebutkan bahwa perusahaan besar cenderung 

menarik perhatian dan  sorotan dari publik, sehingga akan mendorong perusahaan 

tersebut untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 

lebih baik. Sementara Klapper and Love (2003) berpendapat bahwa perusahaan 
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berukuran besar lebih memungkinkan memiliki masalah keagenan yang lebih 

banyak pula, sehingga membutuhkan mekanisme Good Corporate Governance 

yang lebih ketat. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin lebih memiliki 

kesempatan tumbuh yang lebih baik, sehingga akan membutuhkan dana eksternal 

yang lebih besar. 

Besarnya kebutuhan dana eksternal akan meningkatkan  kebutuhan  akan  

mekanisme  Good  Corporate  Governance  yang baik. Penelitian yang dilakukan 

oleh Darmawati (2006) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas Good Corporate Governance. Penelitian ini 

membuktikan bahwa, semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan 

semakin baik kualitas Good Corporate Governance perusahaan tersebut, sehingga 

masalah keagenan dalam perusahaan dapat diminimalisir. 

2.1.2.5 Faktor Regulasi 

Dengan melihat perkembangan yang terjadi, institusi-institusi yang 

memiliki kewenangan turut berpartisipasi dalam rangka mewujudkan Good 

Corporate Governance di dalam perusahaan, khususnya perusahaan publik.  

Dikutip dari penelitian Utama (2004), beberapa regulasi yang telah dikeluarkan 

oleh institusi yang berwenang tersebut akan dijelaskan di bawah ini. 

1. Regulasi yang khusus mengatur mengenai corporate governance pada 
perusahaan BUMN. Regulasi ini dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN 
melalui Kepmen BUMN No. Kep. 117/M-MBU/2002. Pelaksanaan dan 
perwujudan GCG dirumuskan dan harus dilaksanakan khususnya di 
lingkungan perusahaan-perusahaan BUMN. 

2. Regulasi yang berasal dari Menteri Koordinator Bidang Ekuin. Melalui 
surat keputusan (SK) Menko Ekuin No. Kep. 10/M.EKUIN/08/1999 
tanggal 19 Agustus 1999. Pemerintah Indonesia membentuk Komite 
Nasional Corporate Governance. Komite ini bertujuan untuk menyusun 
Code for Good Corporate Governance sebagai panduan bagi komunitas 
bisnis di Indonesia. Komite ini juga akan merekomendasikan perbaikan 
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perangkat hukum yang diperlukan untuk menunjang implementasi code 
tersebut. 

3. Regulasi yang dikeluarkan oleh Bappepam. Beberapa hal telah dilakukan 
oleh Bappepam dalam hal regulasi yang berkaitan dengan GCG, antara 
lain: 
a. Pada bulan Maret 2000, Bappepam merevisi peraturan VIII G-7 

tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. 
b. Menerbitkan Surat Edaran SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000, yang 

merekomendasikan perusahaan terbuka untuk membentuk Komite 
Audit. 

c. Peraturan Bappepam Np. IX. I. 4, yang mewajibkan 
Emiten/Perusahaan Publik membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan. 

4. Guna berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan 
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pada tanggal 1 Juli 
2000, Bursa Efek Jakarta mengeluarkan dua peraturan pencatatan baru. 
Pertama, Peraturan Pencatatan Efek nomor 1-A tentang Ketentuan Umum 
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Kedua, Peraturan Pencatatan Efek 
nomor 1-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan di Bursa.  

2.1.3 Profil Perusahaan 

Profil perusahaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perusahaan high 

profile dan perusahaan low profile. Menurut Robert (1992) dalam Hackstone and 

Milne (1992), perusahaan yang termasuk dalam tipe high profile adalah 

perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, 

tingkat risiko politis yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Perusahaan-

perusahaan high profile pada umumya merupakan perusahaan yang mendapat 

sorotan dari masyarakat, karena aktivitas operasinya memiliki potensi untuk 

bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif 

terhadap perusahaan seperti ini, karena sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh 

perusahaan, baik dalam pengamanan proses produksi maupun kesalahan dalam 

hasil produksi, dapat membawa akibat yang fatal bagi masyarakat.  

Perusahaan high profile sangat berhubungan dengan keinginan konsumen 

atau pihak lain yang berkepentingan terhadap produknya. Perusahaan yang 
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tergolong dalam perusahaan high profile pada umumnya merupakan perusahaan 

yang memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya 

mengeluarkan residu, seperti limbah atau polusi udara. Sementara itu, perusahaan 

low profile adalah perusahaan yang tidak begitu mendapat sorotan luas dari 

masyarakat. Bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan high profile, 

perusahaan yang terkategori dalam industri low profile lebih ditoleransi oleh 

masyarakat luas ketika perusahaan tersebut melakukan kesalahan. 

Klasifikasi profil perusahaan oleh peneliti bersifat sangat subyektif dan 

berbeda-beda. Dalam penelitiannya, Anggraini (2006) mengelompokkan 

perusahaan yang termasuk dalam perusahaan high profile, yaitu perusahaan 

konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, 

barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik. Adapun 

perusahaan yang masuk dalam industri low profile antara lain perusahaan 

keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan 

produk tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.  

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Kesempatan Investasi dan Good Corporate Governance (GCG) 

Ketika suatu perusahaan mempunyai kesempatan investasi tinggi, maka 

perusahaan tersebut akan membutuhkan dana yang besar untuk dapat menjalankan 

operasinya. Pada mulanya, perusahaan akan menggunakan kekayaan yang 

dimilikinya (dana internal) untuk memenuhi kebutuhan investasi. Namun, jika 

dana internal perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan akan mencari dana 

dari pihak eksternal. Dana  tersebut  hanya  dapat diperoleh  perusahaan dengan 
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meminjam dari pihak ketiga (investor). Pihak ketiga yang akan melakukan 

kerjasama dengan perusahaan, pasti akan melihat apakah perusahaan itu layak 

atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dana. Oleh karena itu, investor akan 

mempelajari  kondisi manajemen dan keuangan dari perusahaan peminjam. 

Dengan semakin meningkatnya persaingan untuk menarik investor agar 

mau menginvestasikan modalnya, kebijakan corporate governance telah diikuti 

oleh lembaga-lembaga investor di dunia. Hal ini tidak lain karena lembaga-

lembaga investor itu sendiri juga mendapat pengawasan dari para pemegang 

sahamnya. Lembaga-lembaga investor dunia mulai mensyaratkan sistem 

corporate governance yang sehat pada perusahaan yang ingin mendapatkan dana 

investasi. Para investor akan menginvestasikan dananya di perusahaan yang lebih 

transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai 

standar corporate governance yang rendah akan kesulitan untuk mendapatkan 

dana untuk kebutuhan investasinya (Andayani, 2001). 

Penelitian yang dilakukan oleh Klapper and Love (2002), menyimpulkan 

bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi pada umumnya 

membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong 

perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan Good Corporate 

Governance. Penjelasan lainnya disampaikan oleh Gillan et al (2003) dalam 

Darmawati (2006), yang menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan yang 

memiliki kesempatan investasi yang tinggi, akan memiliki kesempatan untuk 

melakukan diskresi/ekspropriasi yang lebih besar dalam pemilihan proyek, 

dibandingkan manajer dalam perusahaan yang kesempatan investasinya kurang. 
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Dengan demikian, dalam perusahaan yang memiliki kesempatan investasi yang 

tinggi membutuhkan kualitas corporate governance yang lebih baik. 

Durnev and Kim (2005) dalam Sugiarto (2009) menyatakan bahwa 

pemilihan praktik GCG dan praktik disclosure berhubungan positif dengan 

kesempatan pertumbuhan perusahaan. Hubungan ini diperkuat pada negara yang 

perlindungan hak investornya lemah, seperti Indonesia. Selain itu, Durnev and 

Kim (2003) juga menjelaskan bahwa pada saat kesempatan investasi lebih 

menguntungkan, return atas investasi dari para pemegang saham pengendali akan 

lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapatkan jika melakukan 

diskresi terhadap sumber daya perusahaan. Situasi ini akan membuat perusahaan 

melakukan praktik corporate governance dengan lebih baik. Namun, penelitian 

yang dilakukan Darmawati (2006), kesempatan  investasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap kualitas Good Corporate Governance. Namun, Berdasarkan uraian di 

atas, maka hipotesis penelitian pertama yang dapat dikembangkan adalah: 

Hipotesis 1: Kesempatan investasi berpengaruh terhadap kualitas implementasi 

Good Corporate Governance perusahaan.  

2.2.2 Konsentrasi Kepemilikan dan Good Corporate Governance (GCG) 

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan antara 

konsentrasi  kepemilikan dengan kualitas Good Corporate Governance suatu 

perusahaan.  Durnev and Kim (2003) menyatakan bahwa dengan besarnya 

kepemilikan yang  dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut 

akan meningkatkan kualitas Good Corporate Governance. Shleifer and 

Wolfenzon (2003) dalam Darmawati (2006) juga menyatakan bahwa dengan 
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lemahnya sistem hukum atau  proteksi terhadap investor, maka konsentrasi 

kepemilikan menjadi alat yang lebih  penting untuk mengatasi masalah-masalah 

keagenan.  

Terdapat dua pendapat mengenai konsentrasi kepemilikan. Pertama, ketika  

hasil pemeringkatan atas penerapan GCG (seperti CGPI) terhadap suatu 

perusahaan tinggi, maka pasar akan merespon hal tersebut, sehingga harga saham 

perusahaan tersebut akan meningkat dari sebelumnya. Kondisi ini tidak lain 

dikarenakan dengan mengikuti survei yang diadakan oleh IICG maka perusahaan 

dinilai telah memiliki itikad baik menjadi perusahaan yang terpercaya dan 

terbuka. Hal ini akan berdampak terhadap nilai perusahaan, yang pada akhirnya 

pemegang saham terbesar memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas Good 

Corporate Governance. Kedua, merupakan kebalikan dari yang pertama, dengan 

terkonsentrasinya kepemilikan saham, maka pemilik saham mayoritas cenderung 

tidak peduli terhadap perlindungan pemilik minoritas dan regulasi hukum yang 

ada, sehingga membuat kualitas Good Corporate Governance menjadi rendah. 

Pada perusahaan publik yang kepemilikan sahamnya sangat luas, investor 

individu tidak akan mau melakukan pengawasan karena biaya pengawasan yang 

harus ditanggung besar, sedangkan nantinya yang akan memperleh manfaat bukan 

hanya dirinya sendiri, tetapi juga investor yang lainnya (free rider problems). 

Riyanto (2005) menyatakan bahwa dalam konteks perusahaan yang sahamnya 

dimiliki secara luas (menyebar), maka individual owners tidak mau melakukan 

kontrol atas perusahaan yang dimilikinya, karena masalah free riders. Dalam 

kondisi seperti ini, konsentrasi kepemilikan akan mengurangi political cost dan 

free rider problems. Oleh karenanya, pemegang saham yang proporsinya cukup 
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besar dibanding pemegang saham lainnya akan bersedia melakukan kontrol. 

Dengan kata lain, konsentrasi kepemilikan akan mempengaruhi kualitas corporate 

governance.  

Black et al. (2003), sebagaimana dikutip oleh Darmawati (2006) 

mengemukakan keberhasilannya menemukan hubungan positif antara  

kepemilikan oleh pemegang saham mayoritas dengan indeks Good Corporate 

Governance. Namun, hal itu berbeda dengan penelitian  Barucci and Falini yang 

menemukan bahwa kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali  

berhubungan  negatif  dengan  kualitas  Good Corporate  Governance.  Sementara 

itu, hasil penelitian Darmawati (2006) menyebutkan bahwa variabel konsentrasi 

kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas Good Corporate 

Governance perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh 

dari konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas Good Corporate Governance. 

Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang diajukan adalah: 

Hipotesis 2: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas 

implementasi Good Coporate Governance perusahaan.  

2.2.3 Leverage dan Good Corporate Governance (GCG) 

Hutang yang dipergunakan secara efektif dan efisien akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Herry dan Hamin (2005) dalam Tarjo (2008) 

menunjukkan bahwa leverage menyebabkan peningkatan nilai perusahaan (value 

enchancing). Di sisi lain, kreditur meminta laporan keuangan yang lebih 

dipercaya, oleh karenanya kreditur meningkatkan pengawasan yang lebih ketat 

dan melakukan tekanan kepada manajer. Dalam situasi tersebut, pihak kreditur 
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akan meminta manajer untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan 

tujuan untuk menghindari kerugian dan memastikan bahwa manajer tidak 

melanggar hak-hak kreditur. 

Penelitian Gillan et al. (2003) menemukan adanya hubungan negatif antara 

leverage dan kualitas Good Corporate Governance. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Black  et al  (2003), yang menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat 

leverage perusahaan, maka perusahaan itu cenderung mengabaikan Good 

Corporate Governance, dan lebih memperhatikan kontrak hutang dengan pihak 

kreditur. Namun, Durnev and Kim (2003) justru menemukan adanya hubungan 

positif antara pemilihan perusahaan akan praktik Good Corporate Governance 

dan pengungkapan dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal. 

Penelitian Barucci and Falini dalam Darmawati (2006) menemukan bahwa tidak 

ada hubungan antara leverage dan kualitas Good Corporate Governance. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ketiga yang diajukan adalah: 

Hipotesis 3: Leverage perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi 

Good Corporate Governance perusahaan.  

2.2.4 Profil Perusahaan dan Good Corporate Governance (GCG) 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG), semakin memaksa perusahaan untuk memberikan 

informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi 

mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya, 
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sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tenteram, kesejahteraan 

karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi.  

Profil perusahaan sangat berhubungan dengan tingkat pengungkapan 

sosial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yuningsih (2002) melakukan 

penelitian untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap praktik 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil perhitungan regresi 

berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ROA, tipe industri (profil 

perusahaan) dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap 

praktek pengungkapan tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan. Hasil 

analisis juga menunjukkan bahwa dari semua variabel independen, hanya variabel 

industri saja yang secara parsial berpengaruh terhadap variabel pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) juga 

membuktikan bahwa perusahaan yang termasuk dalam industri high profile 

cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan 

perusahaan lain. 

Sementara itu, pengungkapan sosial merupakan bagian dari prinsip GCG, 

yaitu transparansi. Oleh karena itu, apabila tingkat pengungkapan sosial suatu 

perusahaan baik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah 

mengimplemenkan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usahanya. Perusahaan 

dianggap telah mampu mengelola perusahaannya, sehingga hak-hak stakeholders 

dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Hipotesis 4: Profil perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi Good 

Corporate Governance perusahaan.  
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