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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 telah memberi 

pelajaran yang berharga bahwa pembangunan yang selama ini dijalankan, ternyata 

tidak didukung oleh struktur ekonomi yang kuat. Sebagian besar perusahaan 

menjalankan bisnisnya dengan manajemen yang kurang baik dan banyak terjadi 

praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi ini mendorong munculnya 

berbagai reaksi dari para stakeholders perusahaan. Mereka menuntut agar 

manajemen perusahaan menerapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik, 

sehingga hak para stakeholders dapat terpenuhi. 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah konsep mengenai 

tata kelola perusahaan yang baik. Konsep GCG menjelaskan bagaimana sebuah 

perusahaan harus dijalankan secara baik dan benar, agar hak dan kewajiban para 

stakeholders dapat terpenuhi. Dalam GCG terdapat prinsip-prinsip yang apabila 

diimplementasikan oleh perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Menurut Tjager dkk (2003), prinsip-prinsip GCG meliputi 4 aspek, 

yaitu tranparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility 

(pertanggungjawaban), dan fairness (kewajaran). Tujuan GCG adalah untuk 

menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham dan stakeholders, 

sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik. 

Ditinjau dari sisi teoritis, masalah corporate governance dapat ditelusuri 

dari pengembangan Teori Keagenan (Agency Theory). Teori ini mencoba 
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menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, 

pemilik perusahaan dan kreditor) akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka 

mempunyai kepentingan berbeda. Teori Keagenan (Agency Theory) juga 

menyatakan bahwa adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (ownership) dan 

pengelolaan (control) suatu perusahan dapat menimbulkan masalah keagenan 

(agency problems).  

Masalah keagenan tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan (principal) dengan manajer 

sebagai pengelola perusahaan (agent). Manajer mempunyai kewajiban untuk 

memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham melalui kinerja perusahaan 

yang baik. Di sisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan mereka pribadi. Agar dapat mencapai kedua 

tujuan tersebut, ada kalanya manajer bertindak oportunis yang hanya 

menguntungkan dirinya sendiri. Implementasi konsep GCG bertujuan untuk 

menjawab permasalahan keagenan tersebut, mengenai bagaimana mengarahkan 

dan mengontrol perusahaan melalui disribusi hak dan tanggung jawab semua 

pihak dalam perusahaan. 

Pada saat sekarang ini, implementasi prinsip-prinsip GCG ke dalam 

aktivitas bisnis merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan. Implementasi 

ini meliputi semua jenis perusahaan, baik perusahaan tertutup maupun terbuka, 

profit maupun non-profit. Setiap perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dalam 

mengelola bisnisnya. Dengan adanya keterbukaan dalam pengelolaan bisnis, maka 

stakeholders akan dapat memantau perkembangan bisnis pada suatu perusahaan, 

terutama keadaan keuangan perusahaan. Banyak investor percaya bahwa 
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menginvestasikan dananya pada perusahaan yang transparan akan lebih menjamin 

kepastian pengembalian investasi (return). 

Di Indonesia, berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya GCG dan implementasinya telah banyak dilakukan, baik oleh 

pemerintah maupun sektor swasta. Salah satunya adalah dengan dibentuknya 

suatu organisasi yang dinamakan The Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG). Organisasi atau komite ini bertugas untuk mengevaluasi, 

mengawasi dan memperbaiki pelaksanaan GCG di Indonesia. Komite ini juga 

menyelenggarakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah 

menerapkan GCG. Hasil dari penilaian tersebut berupa peringkat atas penerapan 

GCG atau disebut juga dengan Corporate Governance Perception Index (CGPI). 

Bekerja sama dengan Majalah SWA, CGPI pertama kali dilaksanakan pada tahun 

2001 dan terus dilakukan sampai saat ini. 

Dengan bisa terukurnya praktik GCG di tingkat perusahaan, banyak 

penelitian yang berhasil menemukan hubungan positif antara corporate 

governance dengan nilai/kinerja perusahaan. Sebagaimana dikutip oleh 

Darmawati (2006), penelitian ini antara lain dilakukan oleh Klapper and Love 

(2002), Black et al (2003), dan Mitton (2000). Penelitian-penelitian tersebut 

secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan dari pemeringkatan praktik 

corporate governance yang sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk 

Indonesia. 

Dari hasil pemeringkatan CGPI juga dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa kualitas implementasi GCG antar perusahaan juga berbeda-beda. 

Perbedaan ini terjadi karena masing-masing perusahaan memiliki karakteristik 
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yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kondisi internal dan 

eksternal dari perusahaan tersebut. Karakteristik tersebut meliputi beberapa aspek 

yang melekat pada suatu perusahaan, antara lain konsentrasi kepemilikan, 

kesempatan investasi perusahaan, tingkat leverage perusahaan, ukuran perusahaan 

dan faktor regulasi. 

Beberapa penelitian telah berhasil menemukan determinan dari 

implementasi corporate governance di tingkat perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Klapper and Love (2003), 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 prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. Klapper and Love (2003) juga menemukan bahwa perusahaan 

berukuran besar lebih memungkinkan memiliki banyak masalah keagenan, 

sehingga membutuhkan mekanisme Good Corporate Governance yang baik.    

Durnev and Kim (2003) menyatakan bahwa dengan besarnya kepemilikan 

yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan 

meningkatkan kualitas Good Corporate Governance. 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. 

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kualitas implementasi GCG 

adalah profil perusahaan (high profile atau low profile). Profil perusahaan ini 
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sangat berkaitan dengan tingkat pengungkapan sosial yang diberikan oleh 

perusahaan. Perusahaan high profile cenderung lebih banyak memberikan 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan, dibandingkan dengan perusahaan 

low profile. Hal ini dikarenakan perusahaan high profile merupakan perusahaan 

yang aktivitas usahanya banyak bersinggungan dengan masyarakat dan alam.  

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) membuktikan bahwa 

perusahaan yang termasuk dalam industri high profile cenderung mengungkapkan 

informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Pengungkapan 

sosial merupakan bagian dari prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi dan 

pertanggungjawaban. Adanya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan 

menunjukkan bahwa perusahaan telah beritikad baik dan lebih terbuka atas 

aktivitas bisnis yang dijalankannya. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan 

memberikan pengungkapan sosial yang luas, maka diharapkan perusahaan 

tersebut juga memiliki indeks implementasi GCG yang baik pula. Dengan kata 

lain, profil perusahaan juga mempengaruhi kualitas implementasi GCG. 

Berdasarkan berbagai temuan empiris di atas, serta mengingat pentingnya 

pemahaman dan penerapan GCG oleh perusahan-perusahaan yang ada di 

Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Pengaruh Karakteristik dan Profil Perusahaan Terhadap Kualitas 

Implementasi Good Corporate Governance (GCG)”.  

1.2 Motivasi Penelitian 

Darmawati (2006) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan dan faktor 

regulasi terhadap kualitas implementasi Good Corporate Governance. Variabel 
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independen yang diteliti pada penelitian Darmawati (2006) adalah karakteristik 

perusahaan, yang meliputi kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan dan 

leverage. Selain itu, Darmawati (2006) juga menggunakan variabel kontrol untuk 

mengukur kualitas implementasi GCG, yaitu variabel ukuran perusahaan dan 

faktor regulasi. Dengan menggunakan analisis regresi, penelitian tersebut berhasil 

membuktikan bahwa konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan faktor 

regulasi BUMN berpengaruh terhadap kualitas implementasi Good Corpporate 

Governance. Variabel lainnya yang meliputi kesempatan investasi, leverage dan 

faktor regulasi perbankan, tidak berpengaruh terhadap kualitas GCG. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian Darmawati (2006). Pada penelitian 

ini, peneliti menambahkan variabel profil perusahaan sebagai variabel 

independen. Peneliti tertarik untuk menambahkan variabel profil perusahaan 

karena profil perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 

(2006) dan Yuningsih (2002), yang menyatakan bahwa profil perusahaan 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan. Responsibility 

merupakan salah satu prinsip dari GCG, sehingga profil perusahaan perusahaan 

juga akan mempengaruhi kualitas dari implementasi GCG.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap kualitas implementasi 

Good Corporate Governance? 
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2. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas implementasi 

Good Corporate Governance? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kualitas implementasi Good 

Corporate Governance? 

4. Apakah profil perusahaan berpengaruh terhadap kualitas implementasi Good 

Corporate Governance?  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kesempatan investasi terhadap 

kualitas implementasi Good Corporate Governance. 

2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh konsentrasi kepemilikan 

terhadap kualitas implementasi Good Corporate Governance. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dan membuktikan leverage terhadap kualitas 

implementasi Good Corporate Governance. 

4. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh profil perusahaan terhadap 

kualitas implementasi Good Corporate Governance. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami konsep Good 

Corporate Governance dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

implementasinya. Selain itu, penelitan ini juga diharapkan dapat menjadi 
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sumbangan pemikiran untuk penelitian mengenai Good Corporate 

Governance selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi 

penyelenggara perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas implementasi 

Good Corporate Governance. 

b. Bagi investor dan kreditur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam pengambilan keputusan investasi, terutama dalam menilai 

prospek perusahaan di masa mendatang, dilihat dari kualitas implementasi 

Good Corporate Governance.  



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

