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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah 

satunya diakibatkan rendahnya penerapan corporate governance. Hal ini ditandai 

dengan kurang transparannya pengelola perusahaan sehingga kontrol publik 

menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham besar pada beberapa 

keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham mayoritas pada 

manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik kepentingan yang 

sangat menyimpang dari norma tata kelola perusahaan yang baik.  

Timbulnya konflik kepentingan dalam sebuah perusahaan mengakibatkan 

adanya sifat opportunistic manajemen mengakibatkan rendahnya kualitas laba. 

Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan para 

pemakai seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang 

(Siallagan dan Machfoedz 2006). 

Sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Tujuan utama perusahaan adalah laba yang dihasilkan. Dalam 

jangka panjang diantaranya memberikan kemakmuran bagi pemilik perusahaan 

atau pemegang saham dan memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat tercermin 

dari harga saham perusahaan.  

Mengingat informasi laba menjadi bagian penting dari informasi yang 

diberikan manajemen. Maka tidak dapat dipungkiri sering terjadi manipulasi 

terhadap laba (earning) yang dilakukan oleh manajemen maupun dari pemilik 

perusahaan. Laba yang kurang berkualitas biasanya terjadi karena dalam 

menjalankan bisnis perusahaan, manajemen bukan pemilik perusahaan. Pihak 

manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(principal). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan 

sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang 

disampaikan mungkin tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya.  

Pemisahan kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik dalam 

pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para 

manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Konflik yang terjadi 

akibat pemisahan kepemilikan ini disebut dengan konflik keagenan. Pandangan 

teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang 

mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi kualitas laba yang 

dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu akan 

cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan bukan untuk 

kepentingan prinsipal.  

Kondisi perusahaan yang terjadi merupakan gambaran bentuk nyata dari 

salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator lain untuk melihat hasil 

pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi juga 

berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan dating. 

Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan 

perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan 

adanya penurunan dari sisi perekonomian (Prasetyo dan Firdaus 2009). 
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Pembangunan yang terjadi selama lima tahun ke belakang menunjukkan 

perkembangan yang positif. Hal ini tidak terlepas dari usaha para pelaku ekonomi 

dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang dianggap berperan dalam 

mengatasi konflik keagenan karena adanya pemisahan kepentingan. 

Laju pertumbuhan konstruksi dan bangunan yang terjadi dalam beberapa 

tahun ke belakang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Sektor konstruksi 

memiliki peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Melalui Gambar 1 terlihat bahwa adanya pergerakan yang fluktuatif atas 

pertumbuhan konstruksi dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Gambar 1  Laju Pertumbuhan Konstruksi dan Bangunan (Persen) 

 

 
Sumber :Badan Pusat Statistik 

Gambar 2  Tren Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri  

Sektor Konstruksi 
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Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa pada grafik PMA mengalami peningkatan 

tiap tahunnya misalnya pada tahun 2017 total penanaman modal asing pada sektor 

konstruksi mencapai US$ 225 juta, lebih tinggi 20% jika dibandingkan dengan 

tahun 2016 sebesar US$ 187 juta. Sedangkan pada grafik PMDN terjadi kenaikan 

dan penurunan, misalnya pada tahun 2017 mencapai Rp 30,334 Milyar, naik begitu 

pesat jika dibandingkan dengan tahun 2016. Adanya peningkatan penanaman 

modal luar negeri dari tahun ke tahun diikuti dengan peningkatan penanaman modal 

dalam negeri. Hal ini yang menjadi salah satu konsentrasi pelaku ekonomi untuk 

menjaga nilai perusahaan agar tetap mempunyai persepsi yang baik di mata investor.  

Perusahaan sektor konstruksi dan bangunan yang sudah go public di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) akan menjaga nilai perusahaan selalu baik dan bahkan 

meningkat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama perusahaan yang telah go public 

adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena 

mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor 

terhadap perusahaan tersebut (Salvatore dan Dominick 2005). Mengingat 

pelaksanaan corporate governance menjadi penting untuk dilakukan oleh 

perusahaan yang sudah go public, maka Pemerintah mengeluarkan keputusan yang 

wajib diterapkan oleh BUMN yaitu Kep Menteri BUMN No: Kep-117/M-

MBU/2002 tetang pelaksanaan corporate governance. 

   

 

Perumusan Masalah 

 Pada umumnya investor menggunakan laporan keuangan yang 

mencerminkan nilai perusahaan untuk melakukan investasi. Karena itu diperlukan 

penerapan good corporate governance yang diharapkan dapat mengontrol konflik 

keagenan yang terjadi. Pada dasarnya good corporate governance menyangkut 

masalah siapa (who) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi 

dan mengapa (why) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan 

korporasi. Yang dimaksud dengan “siapa” adalah pemegang saham, sedangkan 

“mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

 Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis 

dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup 

strategi penerapan sistem good corporate governance dalam perusahaan. 

Mekanisme corporate governance meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran 

dewan direksi. Mekanisme corporate governance ini akan meningkatkan 

pengawasan bagi perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan 

kinerja perusahaan akan lebih baik. Diharapkan bahwa good corporate governance 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua 

mekanisme corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah 

keagenan. Masalah good corporate governance timbul karena adanya pemisahan 

antara kepemilikan pengelolaan perusahaan. Pemisahan tersebut mendorong 

terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, manajemen ingin 
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nilai perusahaannya meningkat, sedangkan pihak pemilik juga menginginkan 

kesejahteraanya meningkat (Jensen dan Meckling 1976). 

 Tinggi rendahnya nilai perusahaan tidak lepas dari besaranya pendapatan 

yang diperhitungkan oleh perusahaan. Piutang usaha merupakan komponen penting 

dalam hal perhitungan pendapatan dari perusahaan. Karena menjadi bagian penting 

dari komponen pendapatan tidak menuntup kemungkinan timbul piutang yang tak 

tertagihkan.   

 Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dan menemukan bukti empiris pada faktor – faktor apa saja yang dapat 

memengaruhi mekanisme good corporate governance terhadap nilai perusahaan 

pada sub sektor konstruksi dan bangunan periode 2013-2017. Maka pertanyaan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah mekanisme tata kelola perusahaan (good corporate governance) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah mekanisme tata kelola perusahaan (good corporate governance) 

berpengaruh terhadap piutang tak tertagih? 

3. Apakah piutang tak tertagih berfungsi sebagai variabel pemediasi dalam 

pengujian hubungan mekanisme tata kelola perusahaan (good corporate 

governance) terhadap nilai perusahaan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan (good corporate 

governance) terhadap nilai perusahaan pada sub sektor konstruksi dan 

bangunan periode 2013 – 2017. 

2. Menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan (good corporate 

governance) terhadap piutang tak tertagih pada sub sektor konstruksi dan 

bangunan periode 2013 – 2017. 

3. Menganalisis piutang tak tertagih sebagai variabel pemediasi dalam hubungan 

mekanisme tata kelola perusahaaan (good corporate governance) terhadap 

nilai perusahaan pada sub sektor konstruksi dan bangunan periode 2013 – 2017. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan dan 

informasi kepada para akademisi yang ingin melakukan penlitian lebih lanjut 

mengenai analisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. 

Untuk para stakeholder. dapat membantu menganalisis dalam mengambil 

keputusan untuk pengambilan keputusan keuangan dan tata kelola perusahaan yang 

baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.  
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap data dan informasi mengenai pelaksanaan good 

corporate governance periode 2013 – 2017. Penelitian ini akan melakukan analisis 

komponen good corporate governance yang memengaruhi nilai perusahaan yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi. Dimana data tersebut diambil 

secara sekunder di Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa Laporan Tahunan dan 

Laporan Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan website resmi perusahaan. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai 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 lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 

Corporate Governace adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh 

organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan 

tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan 

perundangan dan nilai-nilai etika. 

Menurut Wicaksono (2014) jika ditelaah secara teoritis terdapat dua 

penyebab yang mendorong munculnya isu tentang good corporate governance 

yaitu terjadinya perubahan lingkungan yang begitu cepat yang berdampak pada 

perubahan peta kompetisi pasar global. Bahkan dalam perjalanannya, kompetisi 

pasar global terus meningkat karena dipacu oleh kecanggihan teknologi dan 

deregulasi ekonomi. Akibatnya, fenomena ini berimplikasi terhadap eksistensi 

perusahaan melalui privatisasi dan restrukturisasi. Selain itu kompetisi pasar ini 

juga menyebabkan terjadinya turbulensi, stress, resiko tinggi dan ketidakpastian 

bagi perusahaan. Dalam kondisi seperti ini perusahaan kemudian dituntut untuk 

cepat tanggap dalam merespon ancaman dan peluang yang muncul serta harus tepat 

dalam merancang dan menggunakan strategi dan system pengendalian yang prima 

untuk mempertahankan kesinambungannya. Selain itu semakin banyak dan 

kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, termasuk 

rumitnya pola ownership structures, sehingga berimplikasi terhadap manajemen 

stakeholders. 

 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

corporarate governance. Hubungan keagenan (agency relationship) adalah sebuah 

kontrak dimana satu atau lebih pemilik (prinsipal, dalam hal ini pemegang saham) 

memperkerjakan seseorang (agen) untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan 




