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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar belakang masalah 

Sampai saat ini Indonesia masih kalah dalam hal penerapan corporate 

governance dibanding negara-negara dikawasan Asia tenggara. Data dari 

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) tahun 2013 mengenai 

peringkat penerapan corporate governance menunjukan Indonesia berada di 

peringkat kedua terbawah dengan nilai 54,55 masih unggul dari Vietnam tetapi 

masih sangat jauh dengan Thailand diperingkat pertama dengan nilai 75,39. Nilai 

Indonesia sebenarnya naik dari tahun 2012 yang hanya 43,29 tetapi nilai negara 

lain juga naik (market.bisnis.com, 2013). Saat ini corporate governance sudah 

menjadi kewajiban bagi perusahaan baik pemerintah maupun swasta, menurut 

Kaihatu (2006) corporate governance merupakan salah kunci kesuksesan untuk 

tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang dan memenangkan persaingan 

bisnis global.  

Secara teoritis, penerapan corporate governance dapat meningkatkan 

nilai perusahaan, karena dengan penerapan yang baik dapat mengurangi risiko 

yang mungkin dilakukan oleh manajemen dengan keputusan - keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri, dan umumnya corporate governance dapat 

meningkatkan tingkat kepercayaan para investor. Meningkatnya kepercayaan 

tersebut disebabkan karena penerapan corporate governance yang baik dianggap 

mampu memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh 
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kembali investasinya dengan wajar. 

Corporate governance (CG)  merupakan serangkaian mekanisme  yang  

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) (IICG 

2012). Tamandan Nugroho (2009) menyatakan bahwa corporate governance 

berkaitan erat dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan 

memberikan keuntungan bagi mereka dan yakin bahwa manajer tidak akan 

mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang 

tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh 

investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. 

Masalah corporate governance dapat ditelusuri dari pengembangan 

agency theory yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang terlibat 

dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditur) akan berperilaku, 

karena pada dasarnya mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajer 

mempunyai kewajiban memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham tapi 

disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan 

mereka. (Margaretha dan Asmariani,2009). 

Agency theory memandang bahwa manajer tidak dapat dipercaya untuk 

bertindak dengan sebaik - baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan 

pemegang saham pada khususnya. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan menimbulkan kemungkinan terjadinya  agency problem  

yang kemudian dapat menyebabkan agency conflict, yaitu konflik yang timbul 

sebagai akibat keinginan manajer untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan 
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kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham 

(principal) untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang perusahaan 

(Alijoyo dan Zaini, 2004). 

Rebecca dan Siregar (2012) menyatakan salah satu contoh konflik yang 

seringkali muncul yaitu pemilik selalu ingin mengembangkan usahanya pada 

proyek yang mungkin diluar batas perusahaan, kreditur sebagai pihak yang 

mendanai akan berpikir ulang karena resiko terbesar ada pada mereka. Pemilik 

perusahaan ingin segera mengembangkan usahanya agar bisa cepat mendapat 

hasil sedangkan kreditur ingin agar perusahaan lebih bijak dalam menggunakan 

dana pinjaman yang diberikan. Indahningrum dan Handayani (2009) menyatakan 

bahwa agency cost muncul karena konflik kepentingan antara pemilik dan 

kreditur yaitu sebagai biaya utang. Biaya utang yang dibebankan oleh kreditur 

dipertimbangkan berdasarkan besarnya resiko apabila kreditur memberikan 

pinjaman. 

Corporate governance diterapkan berdasarkan agency theory untuk 

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan guna mengoptimalkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjangdengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya dan berlandaskan pada nilai-nilai etika dan peraturan 

perundangan yang berlaku (Rebecca dan Siregar 2012). Bank dunia dan 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah 

memberikan konstribusi penting dalam pengembangan prinsip - prinsip corporate 

governance di berbagai negara. Di berbagai negara bahkan sudah dilakukan 

pemeringkatan implementasi corporate governance di tingkat perusahaan. Di 
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Indonesia, pemeringkatan penerapan corporate governance bagi perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah dilakukan oleh The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG) setiap tahun sejak tahun 2001 dengan 

nama Corporate Governance Perception Index (CGPI). Nilai index dari CGPI ini 

menunjukan bagaimana praktek corporate governance yang dilakukan 

perusahaan. (IICG,2012). 

Rebecca dan Siregar (2012) dalam penelitiannya menunjukan bahwa 

corporate governance memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap biaya utang 

perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari praktek corporate 

governance  suatu perusahaan dapat mengurangi biaya utang. Hal ini sama dengan 

hasil penelitian Sari (2012) dan Setiani (2011) bahwa corporate governance 

berpengaruh terhadap biaya utang. 

Salah satu hal yang menarik adalah penerapan corporate governance 

mengenai struktur kepemilikan yang ada di perusahaan. Terdapat dua karakteristik 

kepemilikan, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (Shinta 

dan Ahmar, 2011). Perusahaan terbuka saat ini memungkinkan berbagai pihak 

untuk bisa masuk dan memiliki bagian di perusahaan, tidak terkecuali pihak 

manajer perusahaan itu sendiri.  

Rebecca dan Siregar (2012) menyatakan perusahaan di Indonesia 

mempunyai karakter khas yaitu sebagian besar kepemilikannya dikuasai oleh 

keluarga. Penelitian yang dilakukan Shinta dan Ahmar (2011) tentang struktur 

kepemilikan saham perusahaan publik menunjukan hal berbeda, kepemilikan 

institusional menjadi yang terbesar yaitu 66,13%, kepemilikan keluarga sebesar 
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2,39% dan kepemilikan manajerial sebesar 2,32%, sisanya dikuasai oleh 

pemerintah dan publik (berdasar data tahun 2008). Bergabungnya pihak instistusi 

dan manajer merupakan salah satu penerapan prinsip corporate governance yang 

akan manambah konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan. 

Boubakri dan Ghouma (2010) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap biaya utang. Keluarga sebagai 

pemilik mayoritas cenderung menggunakan utang dalam membiayai perusahaan. 

Hasil tersebut sejalan dengan Margaretha (2009) menemukan bahwa kepemilikan 

keluarga berpengaruh positif terhadap utang. Rebecca dan Siregar (2012) 

menunjukan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya 

utang. 

Penelitian Juniarti dan Sentosa (2009), Yunita (2012), Rebecca dan 

Siregar (2012) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap biaya utang,karena pihak institusi lebih fokus dalam 

memonitoring kinerja perusahaan. Hal ini berbeda dengan Setiani (2011) dan 

Lestari (2011) yang menunjukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap biaya utang. 

Pada penelitian Setiani (2011) tentang pengaruh good corporate 

governance terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya 

utang sejalan dengan Juniarti dan Sentosa (2009), Indahningrum dan Handayani 

(2009) dalam penelitiannya bahwa naiknya kepemilikan manajerial maka 

pembiayaan perusahaan diambil dari penerbitan saham bukan dari penambahan 
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utang. Hasil tersebut bertentangan dengan Wahidahwati (2002) yang menemukan 

pengaruh kepemilikan manajerial negatif signifikan terhadap utang. 

Penerapan corporate governance di perusahaan dianggap akan 

membuat perusahaan bertambah besar dan maju, karena kepercayaan kreditur 

akan semakin tinggi terhadap perusahaan sehingga aliran dana untuk pembiayaan 

akan lebih mudah diberikan. Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa perusahaan 

yang besar akan lebih mudah mengakses pasar modal. Karena kemudahan 

tersebut berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dana 

melalui saham maupun utang. Perusahaan akan lebih mudah mendapatkan utang 

karena perusahaan besar mempunyai aset yang lebih banyak. 

Margaretha (2009) mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin besar utang yang dimilikinya sehingga berpengaruh 

terhadap biaya utang. Penelitian yang dilakukan oleh Rebecca dan Siregar (2012) 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

biaya utang, hal ini karena semakin besar total aset perusahaan maka diharapkan 

perusahaan semakin mampu untuk melunasi kewajibannya sehingga biaya utang 

menjadi rendah. Berbeda dengan hasil penelitian Juniarti dan Sentosa (2009) yang 

menunjukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang karena 

perusahaan dianggap memberikan informasi yang bias dalam laporan keuangan 

sehingga kreditur kurang memperhatikan ukuran perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rebecca 

dan Siregar (2012) yang meneliti pengaruh corporate governance index, 

kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional terhadap biaya ekuitas dan 
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biaya utang perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini 

biaya ekuitas tidak diteliti tetapi menambahkan kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel independen seperti yang dilakukan oleh 

Juniarti dan Sentosa (2009). 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah corporate governance berpengaruh negatif terhadap biaya utang? 

2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap biaya utang? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya 

utang? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya utang? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang? 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini dibatasi pada penggunaan variabel corporate governance 

yang diambil dari IICG berupacorporate governance index, Kepemilikan 

keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuiran 

perusahaan sebagai variabel independen. Variabel dependen yang digunakan 

adalah biaya utang. 
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1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

1.  Menemukan bukti pengaruh negatif corporate governance terhadap biaya 

utang 

2. Menemukan bukti pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap biaya 

utang 

3. Menemukan bukti pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap 

biaya utang 

4. Menemukan bukti pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap 

biaya utang 

5. Menemukan bukti pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap biaya 

utang. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Pemilik Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan 

bahwa penerapan  Good Corporate Governance  (GCG) yang baik dapat 

mengurangi biaya utang perusahaan sehingga meningkatkan motivasi bagi 

perusahaan untuk menerapkan GCG.   

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang praktek 

penerapan  Good Corporate Governance  (GCG) perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan investor 
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3. Bagi Regulator 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktek 

penerapan  Good Corporate Governance  (GCG) perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak regulator 

akan pentingnya penerapan corporate governance dan juga sebagai bahan 

evaluasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari 

penerapan corporate governance.    
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