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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi merupakan komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada 

saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 

2010:1). Salah satu bentuk investasi adalah investasi keuangan. Investasi 

keuangan dilakukan dalam bentuk surat berharga (sekuritas) berupa reksadana, 

saham, dan obligasi. Bentuk investasi keuangan ini dapat dilakukan di pasar 

modal. 

Pasar modal menghubungkan pemasok modal yaitu investor dan pengguna 

modal yaitu bisnis, pemerintah, dan individu. Dua fungsi pasar modal bagi 

perekonomian negara adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha dan sebagai 

sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Investor umumnya 

menginginkan return maksimum dengan resiko serendah mungkin, sedangkan 

pengguna modal ingin meningkatkan modal dengan biaya serendah mungkin. 

Investor sebelum berinvestasi pada perusahaan tentunya akan memilih 

perusahaan yang akan memberikan keuntungan untuknya. Salah satu cara melihat 

bagaimana kinerja perusahaan adalah melalui nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

yang tinggi tentunya diikuti dengan tingginya kemakmuran para pemegang 

saham. Nilai perusahaan yang tinggi selain mencerminkan kinerja perusahaan 

yang baik pada saat itu juga dapat mencerminkan prospek perusahaan 

kedepannya. 
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Pengelolaan perusahaan juga berhubungan dengan nilai perusahaan. 

Semakin baik corporate governance, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Ini 

sesuai dengan definisi corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance bahwa corporate governance merupakan salah satu pilar sistem 

ekonomi pasar karena corporate governance berhubungan erat dengan 

kepercayaan terhadap perusahaan yang menerapkannya maupun iklim usaha suatu 

negara. Apabila kepercayaan investor terhadap perusahaan meningkat, investor 

akan lebih yakin untuk berinvestasi pada perusahaan. Selain berdampak pada 

perusahaan lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan, hal ini 

akan berdampak pada nilai saham perusahaan juga. Tingginya nilai saham akan 

mempengaruhi nilai perusahaan menjadi lebih baik. 

Muryati dan Suardhika (2014) yang meneliti pengaruh corporate 

governance terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme internal (kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit 

independen) dan mekanisme eksternal kepemilikan institusional) pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012 menemukan bahwa 

corporate governance berpengaruh pada nilai perusahaan. Siallagan dan 

Machfoedz (2006) meneliti hubungan corporate governance dengan kualitas laba 

dan nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa corporate 

governance mempengaruhi kualitas laba, kualitas laba mempengaruhi nilai 

perusahaan, dan corporate governance mempengaruhi nilai perusahaan. 

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat 

melindungi pihak-pihak minoritas (outside investors/minority shareholders) dari 
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ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali 

(insider) dengan penekanan pada mekanisme legal (Shleifer dan Vishny, 1997). 

Pendekatan legal dari corporate governance memiliki arti bahwa mekanisme 

kunci dari corporate governance adalah proteksi investor eksternal (outside 

investors), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui sistem legal, yang 

dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya (Darmawati dan Komsiyah 

2005). Penelitian La Porta et al. (2002) pada 27 negara dengan ekonomi yang 

makmur menemukan bahwa semakin baik investor protection berdampak pada 

semakin baik pula nilai perusahaan. 

Menurut  Organization of Economic Cooperation and Development 

(OECD) pada tahun 2004, terdapat enam prinsip corporate governance yaitu 

memastikan dasar untuk framework corporate governance yang efektif, hak 

pemegang saham dan fungsi key ownership, pemerataan perlakuan terhadap 

pemegang saham, peran stakeholder dalam corporate governance, pengungkapan 

dan transparansi, dan tanggung jawab dewan. Dapat dilihat bahwa salah satu fitur 

esensial corporate governance adalah kuatnya investor protection, dimana 

investor protection didefinisikan sebagai sejauh mana hukum melindungi hak-hak 

investor dan kekuatan lembaga hukum yang memfasilitasi penegakan hukum 

tersebut. Selain itu corporate governance juga dapat membatasi perilaku 

opportunistic manajemen dengan diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi 

antara manjemen dan pemegang saham sehingga akan mengurangi praktek 

ekspropriasi. 
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Struktur dari corporate governance menjelaskan distribusi hak dan 

tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, 

antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak 

lain yang terkait sebagai stakeholders. Struktur dari corporate governance juga 

menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan 

kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan 

pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik. 

Struktur ini akan membantu perusahaan untuk mengatasi praktek ekspropriasi. 

Ada dua mekanisme corporate governance yaitu mekanisme internal dan 

mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara mengendalikan perusahaan 

dengan menggunakan struktur dan proses internal (Banhart dan Rosenstein, 1998 

dalam Muryati dan Suardhika, 2014). Mekanisme eksternal merupakan cara untuk 

mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, 

dimana salah satunya adalah peraturan pemerintah dalam bentuk perlindungan 

kepemilikan investor (Prajitno dan Christiawan, 2013 dalam Muryati dan 

Suardhika, 2014). 

Pembahasan tentang proteksi investor (investor protection) merupakan hal 

yang sangat krusial. La Porta et al. (2000) telah membuktikan bahwa di beberapa 

negara, ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan para pemegang saham 

pengendali (controlling shareholders) terhadap para pemegang saham minoritas 

dan para kreditor sangat besar. Pada saat para investor mendanai perusahaan, 

mereka menghadapi risiko dan kadang-kadang besar kemungkinannya bahwa 

return atas investasi yang mereka tanamkan tidak pernah material, karena para 
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manajer dan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi terhadap 

mereka. 

La Porta et al. (2000) juga menyatakan bahwa hukum dan kualitas 

pelaksanaannya merupakan penentu penting dari hak apa saja yang dimiliki 

pemegang sekuritas dan seberapa baik hak-hak tersebut dilindungi. Karena 

perlindungan yang diterima investor menentukan kesiapan mereka untuk 

mendanai perusahaan, perusahaan dapat secara kritis menjalankan aturan hukum 

dan penegakannya. 

Menurut Klapper dan Love (2004), lingkungan hukum yang berkaitan 

dengan perlindungan terhadap investor di suatu negara akan mempengaruhi 

penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) di level perusahaan. 

Wardhani (2009) menyatakan bahwa apabila sistem hukum di tingkat negara 

menawarkan proteksi yang lemah bagi investornya, maka merupakan hal yang 

mahal bagi perusahaan untuk mengadopsi ketentuan yang berbeda dengan 

ketentuan hukum di negara tempatnya beroperasi karena berarti perusahaan harus 

membuat kontrak yang non standar (yang tidak diatur dalam hukum perusahaan di 

negara tersebut). 

Perusahaan di negara yang secara umum memiliki lingkungan hukum 

yang lemah akan memiliki kemampuan yang terbatas untuk meningkatkan 

proteksi bagi investornya sendiri, dan karenanya akan memiliki nilai corporate 

governance yang rendah (Wardhani, 2009). Klapper dan Love (2004) 

membuktikan bahwa perusahaan yang berada di negara yang memiliki sistem 
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hukum yang lemah secara rata-rata memiliki rangking governance yang lebih 

rendah. 

Klapper dan Love (2004) meneliti hubungan investor protection terrhadap 

corporate governance dan market valuation. Hasil penelitian tersebut menemukan 

bahwa semakin baik corporate governance semakin baik juga market valuation. 

Corporate governance adalah hal yang penting untuk perusahaan pada negara 

dengan investor protection yang lemah. Corporate governance dipandang dapat 

mengkompensasi lemahnya investor protection. Wardhani, R. (2009) meneliti 

pengaruh investor protection terhadap implementasi corporate governance pada 

negara-negara di Asia. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa investor 

protection berpengaruh positif terhadap implementasi corporate governance. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh investor 

protection terhadap corporate governance dan pengaruh corporate governance 

tehadap nilai perusahaan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum 

mempertimbangkan implementasi corporate governance yang dapat menjadi 

tambahan dalam perlindungan investor sebagai variabel intervening dalam 

mengestimasi pengaruh investor protection terhadap nilai perusahaan. Fenomena 

dan penelitian terdahulu mendasari peneliti untuk meneliti pengaruh antara 

investor protection, implementasi corporate governance, dan nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek negara-negara Asia pada rentang 

tahun 2010-2012. Rentang waktu tersebut dipilih karena alasan ketersediaan data. 

Penelitian ini mengukur implementasi corporate governance dengan 

menggunakan lima proksi, yaitu: CG rules and practices, enforcement, political 
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and regulatory environment, accounting and auditing, dan CG culture. 

Pengukuran investor protection menggunakan empat proksi, yaitu: legal tradition, 

corporate law & enforcement, dan securities law. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah investor protection berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah investor protection berpengaruh terhadap implementasi corporate 

governance? 

3. Apakah implementasi corporate governance berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah implementasi corporate governance sebagai variabel intervening 

berpengaruh terhadap hubungan investor protection dengan nilai 

perusahaan? 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Terkait dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian memiliki 

tujuan: 

1. Memperoleh bukti empiris apakah investor protection memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Memperoleh bukti empiris apakah investor protection memiliki pengaruh 

terhadap implementasi corporate governance. 

3. Memperoleh bukti empiris apakah implementasi corporate governance 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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4. Memperoleh bukti empiris apakah investor protection memiliki pengaruh 

signifikan terhadap hubungan implementasi corporate governance dan 

nilai perusahaan. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat membantu investor mengetahui hubungan antara 

investor protection, implementasi corporate governance dan nilai 

perusahaan pada perusahaan. Perbedaan investor protection dan corporate 

governance dapat memberi penjelasan mengapa perusahaan dikelola 

dengan cara yang berbeda-beda di setiap negara, dan dampak dari 

perbedaan tersebut terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi pada pihak 

manajemen tentang pentingnya investor protection dan implementasi 

corporate governance, dan bagaimana investor protection, implementasi 

corporate governance, dan nilai perusahaan dapat saling berpengaruh. 

Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi investor 

protection, implementasi corporate governance, dan nilai perusahaan 

untuk selanjutnya. 

3. Bagi Akademisi dan penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan dan 
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pemahaman mengenai hubungan investor protection, implementasi 

corporate governance, dan nilai perusahaan. 

1.4    Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang berhubungan satu 

dengan lainnya. Secara sistematis penelitian ini dibagi menjadi: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Masalah ekspropriasi yang dilakukan manajer pada pemegang saham 

membuat investor protection menjadi hal yang penting. Corporate 

governance dapat mengatasi masalah ekspropriasi tersebut. Apabila 

corporate governance diimplementasikan dengan baik, pemegang 

saham akan percaya untuk berinvestasi pada perusahaan. Lebih 

rendahnya cost of capital akan meningkatkan nilai perusahaan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka menguraikan landasan 

teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar 

teori diantaranya teori agensi, teori pensinyalan, nilai perusahaan, 

corporate governance, dan investor protection. Masalah ekspropriasi 

dan asimetri informasi didasarkan pada teori agensi dan teori 

pensinyalan. Bab ini juga menyertakan kerangka pemikiran dalam 

untuk memperjelas maksud penelitian dan hipotesis penelitian yang 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. 
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Penelitian ini menduga bahwa investor protection berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dengan implementasi corporate governance sebagai 

variabel intervening. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu 

kuantitatif deskriptif dengan pendekatan research asosiatif. Lokasi 

penelitian yang dipilih adalah perusahaan yang termasuk top quartile 

dalam CLSA CG Watch 2010 di 10 negara Asia. Populasi dan sampel 

penelitian yang terdiri atas obyek yang di tentukan dengan karakteristik 

tertentu sehingga memenuhi kriteria yang di harapkan. Jenis dan 

sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

website bursa efek negara maupun perusahaan. Prosedur pengumpulan 

data, dan teknik analisis data menggunakan model analisis Partial Least 

Square. 

BAB 4 ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik masing-

masing variabel pengukuran, pengujian hipotesis penelitian dan 

interpretasi hasil penelitian yang diperoleh dengan argumentasi-

argumentasi teoritis yang menguatkan hasil penelitian. Penelitian ini 

menemukan bahwa investor protection berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan implementasi corporate governance sebagai 

variabel mediasi. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH INVESTOR PROTECTION, IMPLEMENTASI 
CORPORATE GOVERNANCE, DAN NILAI PERUSAHAAN 
(Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Negara-negara di Asia)

ATIKA JASMINE



 

 

11 

BAB 5  PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian dengan kesimpulan 

dari hasil penelitian dan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil adalah investor protection 

tidak mempengaruhi implementasi corporate governance negara. 

Namun, Implementasi corporate governance menarik perhatian 

investor karena perusahaan yang dikelola dengan baik akan lebih 

dipercaya investor, sehingga akan lebih mudah bagi perusahaan untuk 

mendapatkan pendanaan. Dampaknya akan terlihat pada nilai 

perusahaan. 
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