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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Good Corporate Governance (GCG) 

FCGI (2001) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya 

sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban. Menurut IICG (2012), GCG 

merupakan struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ – organ 

perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang 

berlaku. 

Menurut tim studi BAPEPAM (2006) dalam penelitiannya, 

Organization of Economic Corporation and Development (OECD) mengeluarkan 

prinsip-prinsipdasar penerapan corporate governance. Prinsip-prinsip tersebut 

mencakup: 

1. Corporate governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang 

transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang 

berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung jawab 

otoritas – otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan dan penegakan 

hukum; 

2. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar 

dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta 
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dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang 

mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan 

perusahaan; 

3. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keter-

bukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak 

sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading); 

4. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh 

hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang 

kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan 

yang sehat dari aspek keuntungan. 

5. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi 

mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, 

serta para pemegang kepentingan (stakeholders); 

6. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen 

serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. 

Kaihatu (2006) menyatakan bahwa esensi dari corporate governance 

adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja 

manajemen dan adanya akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan berdasarkan 

kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. 
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2.2 Corporate Governance Index ( CGI ) 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sebagai lembaga 

independen yang turut mendorong terciptanya praktek good corporate governance 

(GCG) menjalin kerjasama dengan BEI untuk melakukan riset dan pemeringkatan 

praktek GCG perusahaan yang terdaftar di BEI melalui program Corporate 

Governance Perception Index (CGPI). 

Program CGPI dari IICG masih sangat terbatas, sehingga dalam 

penelitian ini digunakan sumber lain yaitu skor GCG yang dikeluarkan oleh The 

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). IICD merupakan lembaga 

independen yang juga mendukung dalam peningkatan praktek GCG di Indonesia. 

Penilaian  terhadap perusahaan dilakukan melalui 4 tahapan penilaian 

yaitu; 

1. Self assessment 

Tahapan ini melibatkan seluruh organ perusahaan dan anggota perusahaan 

serta pihak yang berkepentingan terhadap penerapan corporate governance 

di perusahaan melalui pengisian kuesioner. 

2. Kelengkapan dokumen 

Penelusuran kelengkapan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan 

corporate governance. 

3. Makalah dan presentasi 

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang 

kebijakan perusahaan terkait corporate governance dalm bentuk makalah 

sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. 
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4. Observasi 

Tahap klarifikasi dan konfirmasi data dan informasi seputar penilaian 

melalui diskusi dan kunjungan ke perusahaan. 

Hasil penilaian berupa indeks persepsi corporate governance yang 

menjelaskan kualitas penerapan GCG di perusahaan peserta yang diklasifikasikan 

menurut kategori pemeringkatan yaitu : 

1. Sangat terpercaya (90% - 100%), 

Perusahaan telah menerapkan standar GCG yang ditetapkan OECD. 

2. Terpercaya (80% - 89%), 

Perusahaan telah memenuhi lebih dari persyaratan peraturan minimun dan 

kurang dari standar yang ditetapkan OECD tetapi perusahaan menunjukan 

komitmen positif terhadap praktek GCG. 

3. Cukup terpercaya (60% - 79%) 

Perusahaan telah memenuhi persyaratan peraturan minimum. 

4. Kurang terpercaya (kurang dari 60%) 

Perusahaan tidak memenuhi persyaratan peraturan minimum dan tidak 

menunjukan komitmen yang cukup terhadap praktek GCG  

IICD akan memberikan hasil pemeringkatan untuk umum dan khusus 

kepada perusahaan peserta yang bisa dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan 

penerapan GCG diperusahaan peserta. 
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2.3 Kepemilikan Keluarga 

Pada umumnya perusahaan yang ada di Indonesia sebagian besar lahir 

dari satu bisnis keluarga yang berkembang menjadi perusahaan terbuka.Pada 

awalnya perusahaan keluarga mendanai kegiatan usahanya dari modal sendiri dan 

pinjaman dari luar (Ayub, 2008). Peralihan menjadi perusahaan terbuka tidak 

menjadikan keluarga pendiri melepas perusahaan karena kepemilikan saham 

perusahaan masih terpusat dan dikuasai oleh satu keluarga tertentu. 

Menurut La Porta (1998) dalam Feliana (2007) kepemilikan perusahaan 

terkonsentrasi hanya pada beberapa pemegang saham, dan dtemukan rata-rata 

kepemilikan perusahaan di Indonesia terkonsentrasi pada satu pemegang 

mayoritas sebesar 58%. Keluarga yang memegang mayoritas perusahaan akan 

memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, seperti pengangkatan 

anggota keluarga kedalam posisi penting dalam perusahaan meskipun belum tentu 

sesuai dengan kemampuannya. Informasi penting perusahaan juga seringkali lebih 

cepat diterima oleh pemegang mayoritas, hal inilah yang merugikan pemegang 

minoritas dan selalu menimbulkan konflik. 

Keluarga sebagai pemilik dan pemegang saham terbesar akan 

melindungi kekuasaannya dengan tidak mengeluarkan saham baru untuk 

mendanai perusahaannya. Utang cenderung lebih dipilih, sehingga mayoritas 

sahamnya tidak terusik. Boubakri dan Ghouma (2010) menunjukan perusahaan 

dengan kepemilikian keluarga cenderung menghindari capital dilution untuk 

melindungi kontrol terhadap perusahaan sehingga dalam membiayai perusahaan, 
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mereka lebih memilih utang dari pada menerbitkan saham baru. Hal ini tentu saja 

semakin meningkatkan biaya utang perusahaan. 

 

2.4  Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh investor perusahaan seperti pemerintah, perusahaan 

investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan 

perusahaan lain (Juniarti dan Sentosa, 2009). Prosentase saham tertentu yang 

dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan 

yang tidak menutup kemungkinan terhadap akrualisasi sesuai kepentingan 

manajemen (Boediono,2005 dalam Sari, 2013). 

Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyatakan semakin besar 

kepemilikan saham yang dimiliki institusi akan lebih memudahkan dalam 

pengawasan dan upaya untuk mengendalikan sikap oportunis manajemen karena 

akan mengurangi agency cost pada perusahaan serta penggunaan utang oleh 

manajemen. Robert dan Yuan (2009) dalam Rebecca dan Siregar (2012) 

menunjukan kepemilikan institusional mengurangi biaya utang secara signifikan. 

Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan institusi yang besar membuat pihak 

diluar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak 

manajemen sehingga mendorong manajemen meningkatkan kinerja perusahaan. 

Meningkatnya kinerja perusahaan akan membuat resiko perusahaan menjadi lebih 

kecil sehingga pihak kreditur akan meminta return yang lebih rendah. 
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2.5  Kepemilikan Manajerial 

Manajer sebagai pihak pengelola perusahaan mempunyai posisi 

menguntungkan berupa akses yang cepat terhadap informasi internal dan prospek 

perusahaan dibanding pemegang saham. Oleh sebab itu, manajer berkewajiban 

memeberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik modal. Hal 

ini dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi, seperti penerbitan 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan tersebut penting 

pagi para pengguna eksternal, terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi 

yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). 

Ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajer dengan pemilik 

menyebabkan kondisi Asimetri informasi. Scott (2009) dalam Rebecca dan 

Siregar (2012) menyatakan ada dua jenis asimetri yaitu : 

1. Adverse selection 

Adverse selection terjadi sebelum adanya transaksi, yaitu ketika manajer 

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan informasi yang mereka miliki 

seperti menyembunyikan, membiaskan serta mengatur informasi yang 

diberikan kepada pemegang saham. 

2. Moral hazard 

Kondisi ini terjadi setelah adanya transaksi, beberapa pihak tidak dapat 

mengamati perilaku dari pihak lainnya pada saat perilaku tersebut 

berpengaruh terhadap kepentingan pihak tersebut. 

Wardhani (2007) menyatakan apabila struktur kepemilikan perusahaan 

dimiliki oleh dewan direksi atau dewan komisarisnya maka dewan tersebut justru 
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akan cenderung melakukan tindakan–tindakan yang menguntungkannya secara 

pribadi. Hal ini dikarenakan manajer mempunyai informasi penting perusahaan 

yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. 

 

2.6 Ukuran Perusahaan 

Sawir (2004) dalam bukunya menyatakan ukuran perusahaan dapat 

ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga kerja dan lain-lain yang semuanya 

berkorelasi tinggi. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan dalam memperolah dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya 

kurang mempunyai akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuksaham 

maupun obligasi. Selain itu, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah kecil 

sekuritas dapat menjadi penghambat. Ukuran perusahaan juga bisa menentukan 

tawar-menawar dengan pihak investor. Perusahaan besar biasanya dapat memilih 

pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran spesial. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dari besarnya aktiva 

yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki aktiva yang besar menunjukan 

perusahaan tersebut sudah mencapai tingkat kemapanan. Hal tersebut 

memunculkan pandangan bagi investor bahwa berinvestasi di perusahaan dengan 

tingkat aktiva yang besar memiliki tingkat resiko yang lebih kecil sehingga 

banyak yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut (Utama dan Rohman, 

2013). 

 

 

17 

Pengaruh Corporate Governance…,  Tri Widadi, Fakultas Ekonomi UMP, 2014



xxxiii 
 

2.7 Biaya Utang 

Perusahaan biasanya memanfaatkan dana dari luar untuk pembiayaan 

usaha, penerbitan surat utang merupakan salah satu alternatif. Dana yang didapat 

dari utang sudah pasti mengandung konsekuensi berupa pengembalian lebih besar 

dalam bentuk bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini bisa disebut juga biaya utang 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Fabozzi (2007) bahwa biaya utang adalah 

tingkat pengembalian yang diharapkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan 

dalam suatu perusahaan. 

Biaya utang dapat dihitung dari besarnya bunga yang harus dibayar 

perusahaan terhadap pokok pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. Selain 

itu, bisa juga dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari beban bunga terhadap 

pokok pinjaman (Ayub, 2008).  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa biaya pinjaman meliputi beberapa 

hal, yaitu: 

1. Bunga cerukan bank dan pinjamnan jangka pendek dan jangka 

panjang. 

2. Amortisasi diskonmto dan premium yang terkait dengan 

pinjaman. 

3. Amortisasi biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan 

perolehan pinjaman (Arrangement of borrowings). 

4. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai 

dengan PSAK 30 tentang sewa. 
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5. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing 

sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap 

biaya bunga. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Penerapan good corporate governance diduga mempengaruhi besarnya 

biaya utang. Chen dan Jian (2006) dalam Rebecca dan Siregar (2012) menemukan 

bahwa tingkat pengungkapan dan transparasi yang tinggi memperoleh biaya utang 

yang lebih rendah. Hasil penelitian Rebecca dan Siregar (2012) menunjukan 

corporate governance index terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap 

biaya utang pada tingkat signifikasi 1%. Hal tersebut terjadi karena GCG 

merupakan alat penjamin bagi kreditur bahwa dana yang diberikan telah dikelola 

dengan baik oleh perusahaan sehingga mengurangi biaya utang. 

Rebecca dan Siregar (2012) menunjukan bahwa kepemilikan keluarga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini mungkin karena dalam 

perusahaan dengan mayoritas kepemilikan keluarga, tidak terjadi agency problem 

antara pemilik dengan manajer. Kepemilikan keluarga diduga dapat meningkatkan 

biaya utang perusahaan, seperti yang ditemukan oleh Boubakri dan Ghouma 

(2010) 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. 
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Penelitian Juniarti dan sentosa (2009), Yunita (2012) menunjukan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. 

Rebecca dan Siregar (2012) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang. Hal ini karena pihak institusi 

lebih fokus dalam memonitoring perusahaan agar kinerja perusahaan meningkat, 

para kreditur melihat hal tersebut semakin yakin dengan perusahaan sehingga 

bunga pinjaman yang dibebankan semakin rendah. 

Pada penelitian Setiani (2011) Juniarti dan sentosa (2009), 

Indahningrum dan Handayani (2009) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap biaya utang. Naiknya kepemilikan manajerial maka 

pembiayaan perusahaan diambil dari penerbitan saham bukan dari penambahan 

utang. Hal tersebut juga sama dengan Margaretha (2009) yang menemukan bahwa 

proporsi kepemilikan saham insider shareholding tidak memiliki pengaruh 

terhadap total debt of ratio. Berbeda dengan Wahidahwati (2002) yang 

menemukan terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kepemilikan 

manajerial dengan utang. 

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang 

ditunjukan oleh Rebecca dan Siregar (2012),hal ini karena semakin besar total 

aset perusahaan maka diharapkan perusahaan semakin mampu untuk melunasi 

kewajibannya sehingga biaya utang menjadi rendah. Penelitian mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya utang masih jarang dilakukan, 

penarikan hipotesis dalam penelitian ini mangacu pada penelitian Rebecca dan 

Siregar (2012). 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.9  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu, penulis menarik hipotesis 

penelitian yang diteliti secara parsial pengaruh corporate governance, 

kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan terhadap biaya utang, yaitu : 

H1 : Corporate governance berpengaruh negatif terhadap biaya utang 

H2 : Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap biaya utang 

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya utang 

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya utang 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang 
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