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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997 – 1998 dan krisis keuangan global 
pada tahun 2008 yang dipicu oleh skandal suprime mortgage di Amerika Serikat, 
telah membangkitkan adanya reformasi dan inisiatif baru yang mendorong 
penguatan perekonomian nasional (OJK 2014). The Indonesian Institute for 
Corporate Governance dalam Laporan Corporate Governance Perception Index 
tahun 2009 (IICG 2010) menyatakan bahwa, melemahnya sektor ekonomi yang 
memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia, membuat International 
Monetary Fund (IMF) memberikan bantuan dana dengan mensyaratkan adanya 
peningkatan implementasi tata kelola perusahaan. 

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
(2010) menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga stabilisas perekonomian akibat 
dari adanya krisis, pasar modal berperan penting sebagai tempat pembiayaan 
alternatif. Aduda et al. (2014) menyatakan bahwa pasar modal merupakan sebuah 
tempat yang dapat menghubungkan sektor keuangan dengan sektor ekonomi non-
keuangan lainnya, di mana menurut Sunariyah (2011), pasar modal dapat 
menyediakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 
memenuhi permintaan dan penawaran modal sekaligus memungkinkan alokasi 
sumber dana secara optimal. Selanjutnya, Nordin S dan Nordin N (2016) 
menyatakan bahwa pasar modal juga memiliki peran yang besar terhadap 
perekonomian negara. Adapun peran pasar modal di Indonesia disajikan pada 
Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1  Hubungan antara kapitalisasi pasar terhadap PDB Indonesia  

tahun 2010-2018 
 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator 
makroekonomi utama dalam melihat perekonomian di suatu negara, di mana 
semakin tinggi nilai PDB mengindikasikan perekonomian pada negara tersebut 
mengalami pertumbuhan dan menciptakan peningkatan daya beli masyarakat 
sehingga perusahaan akan berlomba untuk meningkatkan penjualannya. 
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Peningkatan penjualan menandakan kinerja perusahaan yang baik dan hal tersebut 
akan menaikkan harga saham (Prasetyanto 2016). Kenaikan harga saham akan 
berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar modal secara umum. Gambar 1.1 
menyajikan bahwa sejak tahun 2010 – 2018, rata-rata kapitalisasi pasar 
menyumbang 46,88% terhadap PDB dengan total kapitalisasi pasar sebesar 
Rp6.667,57 triliun di tahun 2018. 

Tingginya angka kapitalisasi pasar Indonesia menunjukkan aktivitas atau 
volume jual beli efek terhadap kondisi bisnis berbagai perusahaan. Semakin besar 
dan tingginya volume jual beli saham mengindikasikan aktivitas bisnis berjalan 
dengan lancar dan baik. Kapitalisasi pasar yang tinggi juga didukung oleh semakin 
bertumbuhnya jumlah perusahaan tercatat di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2018, jumlah perusahaan tercatat meningkat sebesar 3,96% dari 566 menjadi 
619 perusahaan tercatat. Peningkatan jumlah ini turut menjadi suatu indikasi bahwa 
pasar modal menjadi tempat yang dipercaya oleh entitas sebagai sumber 
pembiayaan maupun sarana investasi.  

Tingginya nilai kapitalisasi pasar Indonesia didominasi oleh 45 saham dengan 
kondisi likuiditas terbaik dan memiliki kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Di Bursa Efek Indonesia, ke-45 perusahaan tersebut berada dalam sebuah indeks 
LQ45 yang dapat dijadikan acuan bagi para investor dalam mendukung keputusan 
investasinya, di mana indeks LQ45 menyumbang sekitar 70% terhadap kapitalisasi 
pasar nasional. Fahmi (2014) menyatakan bahwa indeks LQ45 yang sering disebut 
sebagai saham blue chip, yakni saham perusahaan yang memiliki nilai kondisi yang 
cenderung stabil dan bersifat mengalami kenaikan yang konstan (constant growth), 
membuat investor kategori risk adverse (menghindari risiko) cenderung memilih 
saham di kategori ini. Namun demikian, data pada Gambar 1.2 menyajikan kondisi 
yang berbeda. 
  

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia 2019, diolah 

Gambar 1.2  Perkembangan Indeks LQ45 
 
Berdasarkan Gambar 1.2 menyajikan perkembangan indeks LQ45 

menunjukkan tren peningkatan dan penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 
telah terjadi penurunan kinerja sebesar 11,86% dari tahun sebelumnya. Walaupun 
pada akhirnya di tahun 2016 dan 2017 kinerja saham LQ45 meningkat sebesar 
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22,02%, namun di akhir tahun 2018 kinerja kembali menurun sebesar 8,96%. Hal 
ini memberikan indikasi bahwa kondisi perusahaan yang termasuk ke dalam 
kondisi likuiditas baik tidak menjamin adanya kepastian bahwa akan terus terjadi 
peningkatan kinerja, namun akan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan 
internal masing-masing perusahaan. 

Mengacu kepada krisis dan ketidakpastian kondisi perusahaan, tata kelola 
memegang peranan penting dalam upaya mitigasi terhadap munculnya risiko. 
Claessens and Burcin (2012) menjelaskan bahwa krisis keuangan yang terjadi 
akibat adanya kegagalan tata kelola perusahaan di lembaga keuangan dan 
perusahaan, berdampak pada timbulnya gugatan hukum yang mengakibatkan 
kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan di dunia dikarenakan banyaknya kasus 
fraud, skandal akuntansi, dan kegagalan bisnis. Hal tersebut sejalan dengan yang 
disampaikan Turel et al. (2012) bahwa kegagalan tersebut terjadi akibat lemahnya 
peran manajemen dalam menjalankan perusahaan, sehingga memicu krisis 
keuangan dan menimbulkan skandal perusahaan. Manajemen memegang peranan 
penting dalam penerapan tata kelola perusahaan, di mana dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya, manajemen harus memerhatikan 5 prinsip utama dari 
tata kelola, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan 
kewajaran.  

Gunawan (2016) mengemukakan bahwa tata kelola merupakan suatu 
pendekatan melalui peran manajemen di dalam perusahaan. Senior eksekutif 
mengarahkan dan mengendalikan seluruh jalannya kegiatan perusahaan, 
menggunakan integrasi informasi manajemen yang cukup akurat, lengkap, dan 
tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan manajemen yang tepat, dan 
memberikan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, arah, dan 
instruksi dari manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif. Tidak hanya 
terkait dengan manajemen saja, tata kelola juga memiliki hubungan yang erat 
dengan seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan, di mana aspek 
pembahasan mengenai tata kelola telah melebar baik dalam aspek keuangan dan 
non-keuangan dalam rangka pengambilan keputusan (Klettner et al. 2014 dalam 
Aziz et al. 2015). Implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan 
menghasilkan transparansi dan keandalan informasi keuangan perusahaan dan 
meningkatkan kepercayaan investor, serta secara positif memengaruhi kinerja 
perusahaan secara keseluruhan (Kumari dan Pattanayak 2014). Dalam jangka 
panjang, implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga dapat mendorong 
percepatan pertumbuhan perekonomian nasional (Chisari et al. 2014). 

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip 
tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia telah dilakukan baik oleh pemerintah 
maupun swasta. Penanaman kesadaran sangat penting untuk peningkatan kualitas 
penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan melalui berbagai perundang-
undangan dan peraturan serta ketentuan yang dibuat oleh regulator seperti Otoritas 
Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan, 
dan Kementerian BUMN. Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga independen 
yang memiliki concern terhadap praktik tata kelola perusahaan seperti Komite 
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Indonesian Institute Corporate 
Governance (IICD). Masing-masing instansi tersebut menerbitkan kebijakan dan 
pengaturan terkait tata kelola sebagai bentuk sinergi antara regulator, standard 
setter, dan perusahaan. 
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Memasuki era disruptif, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan 
melakukan perbaikan dan mengembangkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan 
yang dimiliki untuk menjaga dan meningkatkan daya saing. Apabila kondisi tata 
kelola perusahaan yang baik dapat dicapai, maka diharapkan terwujudnya negara 
yang bersih (clean government) dan terbentuknya masyarakat sipil (civil society) 
serta tata kelola perusahaan yang baik (Effendi 2016). Dengan demikian, tata kelola 
perusahaan sangat penting dilaksanakan karena dapat memperkuat potensi 
perusahaan untuk terus tumbuh (Rakadya 2018).  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, 
perlu adanya kontribusi organ perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris serta organ pendukung pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris seperti komite audit, 
komite nominasi dan remunerasi, audit internal, dan sekretaris perusahaan. Untuk 
itu, diperlukan sinergi yang mendalam oleh organ perusahaan dan karyawan agar 
dapat mendorong pengelolaan bisnis yang profesional, transparan, dan efisien, 
sehingga akan tercipta tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat menjaga 
kelangsungan usaha dalam jangka panjang (sustainability) dan potensi kerugian 
akibat adanya benturan kepentingan antar karyawan pun dapat terhindarkan. Jika 
perusahaan diatur dengan baik, perusahaan akan mengungguli perusahaan lain dan 
akan dapat menarik investor yang dukungannya dapat membantu membiayai 
pertumbuhan lebih lanjut.  

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia 2019 

Gambar 1.3  Jumlah Single Investor Identification (SID) periode tahun 2014–2018 
 
Gambar 1.3 menyajikan perkembangan jumlah investor based on Single 

Identity Investor (SID) yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan jumlah investor sebesar 
44,06% atau meningkat sebesar 18,50% dibanding tahun sebelumnya. 
Meningkatnya jumlah investor ini membuktikan bahwa terdapat keyakinan investor 
baik asing dan domestik terhadap perekonomian di Indonesia serta prospek 
pertumbuhannya di masa depan. Perusahaan tercatat di Indonesia diyakini sebagai 
tempat yang baik untuk berinvestasi didukung dengan kondisi perekonomian yang 
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growth dan iklim investasi yang kondusif, di mana naiknya jumlah investor ini 
menjadi hal yang membutuhkan perhatian khusus bagi regulator dalam rangka 
menjaga dan melindungi kepentingan investor dan juga bagi perusahaan untuk 
dapat menciptakan dan merealisasikan nilai (value) perusahaan (Djaja 2017). 
Konsep “nilai” merupakan sebuah konsep penting di mana peran manajemen 
memiliki kepentingan yang signifikan dalam pencapaian nilai tersebut. Untuk itu, 
perusahaan harus senantiasa melaksanakan kegiatan usahanya dengan berorientasi 
ke depan dalam batas koridor yang diperkenankan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan serta mengedepankan kepentingan pemegang saham 
(mayoritas dan minoritas). Pemenuhan implementasi tata kelola perusahaan 
merupakan langkah strategik bagi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 
didirikannya sebuah perusahaan yang pada umumnya adalah untuk 
memaksimalisasi kekayaan pemegang saham (Brigham dan Houston 2007) serta 
meningkatkan kinerja keuangan, yang dapat dilihat berdasarkan rasio 
profitabilitasnya, yakni Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE).  

Implementasi tata kelola dapat memengaruhi beberapa hal, di antaranya 
adalah nilai ROA yang diperoleh perusahaan atas laba bersih dalam jangka waktu 
tertentu. Nilai ROA menunjukan seberapa cepat perputaran aktiva pada perusahaan 
diukur dari volume penjualan pada periode tertentu. Menurut Sugiono (2009) nilai 
ROA memberikan gambaran pada efisiensi dana yang digunakan perusahaan. 
Seiring dengan hal tersebut, Kolalewski (2015) dalam penelitiannya menjelaskan 
bahwa terdapat keterkaitan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. 
Kinerja perusahaan yang memiliki standar tata kelola tinggi, memiliki nilai ROA 
yang juga tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki standar tata kelola yang 
lemah, nilai ROA yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut juga rendah. Sementara 
itu, Bonna (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tata kelola 
perusahaan—diproksikan oleh independensi board, ukuran board, struktur 
kepemilikan, leverage, kompensasi eksekutif, dan hak pemegang saham—dengan 
nilai pasar/harga saham yang diteliti melalui pendekatan Tobin’s q dan ROE. Lebih 
lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Ghonio (2017) menyatakan bahwa ROA dan 
ROE secara simultan berpengaruh positif terhadap harga saham, yang merupakan 
nilai perusahaan, pada perusahaan manufaktur di negara ASEAN. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak faktor eksternal,  
internal dan tata kelola terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan yang termasuk 
ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 
 
1.2 Perumusan Masalah 

Perusahaan tercatat berkewajiban mengedepankan prinsip tata kelola yang 
baik, mengingat kepemilikan sahamnya tidak lagi dimiliki oleh sejumlah pihak 
tertentu namun dimiliki oleh banyak pihak atau masyarakat. Implementasi tata 
kelola oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam 
jangka panjang, sehingga perusahaan tercatat yang menerapkan tata kelola 
diharapkan dapat menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dengan melakukan 
praktik pengelolaan perusahaan yang sehat dengan mengimplementasikan ke-5 
prinsip tata kelola yang baik. 

Jumingan (2006) menyatakan bahwa kinerja keuangan dapat 
merepresentasikan fungsi-fungsi keuangan dalam suatu perusahaan dilaksanakan 
dan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode yang diukur 
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salah satunya melalui profitabilitas. Dengan adanya pengukuran terhadap 
profitabilitas perusahaan maka akan dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam 
mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Sementara itu, Malik (2012) 
dalam penelitiannya menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan 
harga saham. Dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah unsur penting yang 
menentukan harga saham perusahaan. Perusahaan yang ingin meningkatkan harga 
saham mereka harus mengimplementasikan tata kelola dalam kegiatan bisnisnya. 
Skor tata kelola perusahaan yang lebih tinggi akan mengarah pada penilaian 
perusahaan serta harga saham yang lebih tinggi dan sebaliknya. Hal ini disebabkan 
oleh fakta bahwa perusahaan yang dikelola dengan lebih baik akan berkinerja lebih 
baik dan akibatnya harga saham akan meningkat. Hal tersebut juga menunjukkan 
kepercayaan investor pada perusahaan karena, jika mekanisme tata kelola 
perusahaan tepat diimplementasikan, investor merasakan kepercayaan yang lebih 
besar dan risiko perusahaan akan berkurang 

Pada tahun 2014 OJK menerbitkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan 
Indonesia, di mana berbagai regulasi di bidang tata kelola telah direformasi dan 
disusun kembali dalam rangka meningkatkan implementasi praktik tata kelola 
perusahaan di Indonesia. Adapun ruang lingkup fokus regulasi adalah terkait 
dengan kerangka tata kelola perusahaan, perlindungan pemegang saham, peranan 
pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta peran dan tanggung jawab 
dewan komisaris dan direksi. Dalam roadmap tersebut juga dijelaskan bahwa fokus 
implementasi tata kelola diarahkan kepada perusahaan tercatat, namun pada 
kenyataannya sampai dengan saat ini konsep tata kelola masih belum dipahami 
dengan baik oleh sebagian besar pelaku dunia usaha. Hal ini tercermin dalam nilai 
tata kelola perusahaan Indonesia yang dilihat berdasarkan penilaian ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ACGS) terhadap 100 perusahaan tercatat 
dengan kapitalisasi pasar terbesar. ACGS merupakan salah satu inisiatif program 
dari ASEAN Capital Market Forum yang bertujuan untuk meninjau praktik 
implementasi tata kelola perusahaan tercatat di negara ASEAN. 

Gambar 1.4 menyajikan data pada 6 negara yang mengikuti penilaian ACGS, 
sejak tahun 2012 sampai tahun 2015, Indonesia selalu menempati urutan ke-5 dari 
6 negara peserta ACGS. Kemudian baru di tahun 2017 Indonesia bergerak ke urutan 
keempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan tercatat 
Indonesia akan pentingnya tata kelola perusahaan masih sangat rendah apabila 
dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan 
Thailand. 

Hasil penilaian peserta ACGS menimbulkan dugaan bahwa tata kelola 
perusahaan yang baik tidak benar-benar diimplementasikan sehingga hasil yang 
didapatkan tidak maksimal, khususnya bagi perusahaan sektor non-keuangan di 
mana pengenaan prudential principle tidak menjadi hal yang mandatory. Menjadi 
sebuah pertanyaan yang penting karena berbagai literatur menyebutkan bahwa 
melalui implementasi tata kelola perusahaan yang baik menimbulkan benefit bagi 
perusahaan, di mana salah satunya adalah meningkatkan kinerja perusahaan secara 
keseluruhan (Daniri 2014). Secara umum, hal ini tidak sesuai apabila dilihat 
berdasarkan data nilai perusahaan (TOBS), ROA, dan ROE perusahaan yang 
termasuk ke dalam indeks LQ45. Nilai perusahaan (TOBS), ROA, dan ROE dari 
tahun 2014 – 2018 tidak menunjukkan tren yang positif, namun mengalami 
fluktuasi, bahkan terdapat beberapa perusahaan yang mengalami tren penurunan. 
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Sumber: Materi Presentasi Sosialisasi ACGS 2018, Otoritas Jasa Keuangan 

Gambar 1.4  Praktik pengungkapan tata kelola perusahaan tahun 2012-2017 
 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah: 
a Faktor-faktor apa yang memengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan yang 

termasuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia? 
b Bagaimana dampak faktor eksternal, internal dan tata kelola terhadap 

profitabilitas dan nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di 
Bursa Efek Indonesia?  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
a Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas dan nilai 

perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 
b Menganalisis dampak faktor eksternal, internal dan tata kelola terhadap 

profitabilitas dan nilai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di 
Bursa Efek Indonesia. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 
a Perusahaan diharapkan dapat memperoleh keyakinan terhadap tata kelola 

perusahaan yang baik sehingga dapat mengimplementasikannya secara tepat 
dan efektif. 

b Regulator diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan gambaran mengenai 
dampak implementasi tata kelola perusahaan terhadap profitabilitas dan nilai 
perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat membantu 
regulator dalam melakukan penyusunan kebijakan yang efektif mengenai 
implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia. 

c Investor diharapkan dapat memperoleh kepercayaan yang memadai terhadap 
perusahaan sehingga menghasilkan keputusan investasi yang efektif dan tepat 
sasaran. 
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d Sivitas akademika diharapkan dapat memperoleh wawasan terkait dengan tata 
kelola perusahaan dan penelitian ini diharapkan menjadi sebagai salah satu 
materi referensi dalam melakukan penelitian lanjutan. 

 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 
a Perusahaan sektor non-keuangan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 – 2018.  
b Aspek tata kelola perusahaan yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, jumlah anggota direksi, presentasi jumlah komisaris 
independen, dan jumlah anggota komite audit. 

c Periode penelitian ini dilakukan selama 5 tahun di mana informasi didasarkan 
pada Laporan Tahunan 2014 sampai dengan 2018. 
 

1.6 Kebaruan 
Keterkaitan antar variabel-variabel dan mengintegrasikan akuntansi keuangan 

dalam persamaan yang dirumuskan sebagai sistem persamaan recursive dan 
digunakan untuk melakukan analisis dampak faktor eksternal, internal, dan tata 
kelola terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan sektor non-keuangan yang 
termasuk dalam indeks LQ45. Penelitian dengan model sistem recursive 
sebelumnya sudah dilakukan oleh Muhammad (2019), Priadi (2019), dan Halian 
(2020). Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada jenis perusahaan, variabel, dan 
tahun penelitian.  




