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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dilansir dari The Indonesia Corporate Governance Manual First Edition 

tahun 2014 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, struktur tata kelola 

perusahaan di Indonesia menganut two-tier system yakni membagi antara organ 

yang melakukan pengurusan (Board of Director) dan organ yang melakukan 

pengawasan (Board of Commissioner). Board of Director (Dewan Direksi) adalah 

pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mengelola perusahaan serta 

memiliki kewenangan untuk membuat keputusan untuk kepentingan perusahaan. 

Board of Commisioner (Dewan Komisaris) adalah pihak yang bertanggung jawab 

melakukan pengawasan terhadap dewan direksi sesuai dengan anggaran dasar 

perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi atas keputusan yang akan 

dibuat. 
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Keputusan yang diambil oleh dewan direksi dan nasihat yang diberikan 

oleh dewan komisaris akan menentukan arah dan keberlangsungan hidup 

perusahaan. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan membangun 

jaringan hubungan interpersonal antar perusahaan.Salah satu hubungan 

interpersonal yang dapat diciptakan adalah dengan membangun board 

interlocking (rangkap jabatan) (Martin et al., 2013). Menurut Peraturan Komisi 

Pengawasan Persaingan Usahan Nomor 7 tahun 2009 yang dimaksud dengan 

rangkap jabatan (board interlocking) adalah situasi dimana seseorang menduduki 

jabatan (anggota dewan) direksi atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan. 

Kondisi rangkap jabatan tersebut dapat menimbulkan hubungan yang sifatnya 

istimewa atau khusus antar perusahaan yang terlibat rangkap jabatan direksi atau 

komisaris, yang pada umumnya berupa keterkaitan keuangan dan kepemilikan 

bersama atas saham. Hal tersebut bisa meliputi jabatan rangkap di antara 

perusahaan induk, dengan anak perusahaan.Penempatan dewan direksi maupun 

dewan komisaris yang sama pada perusahaan induk di perusahaan anak bertujuan 

untuk mendorong, membangun, mengendalikan serta bisa mengkoordinasikan 

tujuan perusahaan anak agar sesuai dengan tujuan perusahaan induk sehingga 

perusahaan induk mendapatkan sinergi berupa kinerja perusahaan yang lebih 

baik(De, 2003).         

 Sesuai dengan resource dependence theory, perusahaan bergantung dan 

bertransaksi melalui pertukaran dengan elemen dalam lingkungannya yaitu 

perusahaan atau kelompok lain untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan 

(moneter, sumber daya fisik, legitimasi sosial) untuk dapat bertahan atau 

membentuk keunggulan kompetitif perusahaan. Board interlocking bisa menjadi 

salah satu strategi atau cara perusahaan dapat mengakses sumberdaya eksternal 

dengan membangun hubungan dengan perusahaan lain. Dengan adanya board 

interlocking perusahaan memiliki lebih banyak perspektif pengetahuan dan 

wewenang tentang bagaimana mengelola dan mendapatkan sumber daya secara 

lebih efektif, pengurangan biaya transaksi dan menghubungkan perusahaan 

dengan perusahaan lain di luar lingkungannya. Dengan dilakukannya board 

interlocking berarti perusahaan bisa mendapatkan informasi terbaru dan terperinci 
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serta pengetahuan yang diperoleh dari perusahaan lain dan yang relevan serta 

penting untuk proses pengambilan keputusan.  

Tujuan normatif suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan atau kekayaan bagi pemegang saham yang tercermin dalam harga 

pasar saham perusahaan (Sudana, 2015:9). Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham suatu perusahaan adalah kinerja perusahaan. Kinerja 

perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor atau 

pemegang saham. Kinerja perusahaan merupakan hasil kegiatan operasional 

dalam penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

periode tertentu. Kinerja perusahaan salah satunya tercermin dalam kinerja 

keuangan bersifat historis dan berdasar pada informasi transaksi yang telah terjadi 

yang diukur dengan rasio profitabilitas.     

 Kepemilikan asing saat ini semakin meningkat di seluruh dunia sehingga 

membuat para investor asing juga terkena berbagai jenis board interlocking. 

Investor asing tidak bisa menghindari keberadaan board interlocking karena 

board interlocking adalah salah satu bentuk strategi kooptasi sumber daya yang 

umum dilakukan perusahaan. Peran kepemilikan asing diharapkan dapat  

memberikan prospek yang bermanfaat untuk memitigasi eksposur atau paparan 

investasi terhadap lingkungan investasi yang berpotensi merugikan perusahaan 

dengan kehadirannya sebagai regulatory (pengatur) (Hamdan, 2018). Keberadaan 

kepemilikan asing yang semakin meningkat di seluruh dunia juga dialami oleh 

Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik 

Indonesia mencatat bahwa terjadi tren peningkatan realisasi investasi penanaman 

modal asing selama periode 2013 hingga 2018. Dari fenomena tersebut terlihat 

bahwa investor asing percaya untuk menanamkan modalnya serta percaya 

terhadap prospek kinerja perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. 

Adanya kepemilikan asing di sebuah perusahaan akan memberikan perusahaan 

pengalaman lintas-industri dan global serta filter tambahan untuk memonitor 

manajemen perusahaan, kepemilikan asing menjanjikan pengurangan agency cost 

dan menambah kepercayaan kreditor. 
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Gambar 1.3 

Grafik Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di 

Indonesia tahun 2013 – 2018 

 

Penelitian mengenai pengaruh board interlocking terhadap Kinerja 

perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Javanshirinejad & Aghabeigi 

(2016)  dan  Peng et al. (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh board 

interlocking terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian keduanya menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat interlock directorship 

terhadap kinerja perusahaan.  Hamdan (2018) menemukan bahwa Board 

Interlocking memiliki dampak positif signifikan pada kinerja perusahaan di Saudi 

Arabia. Namun, studi empiris di Indonesia yang meneliti pengaruh board 

interlocking terhadap kinerja perusahaan dengan menambahkan variabel 

kepemilikan asing sebagai variabel moderasi masih sangat jarang ditemukan. Hal 

tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh board interlocking terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh 

kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1) Apakah board interlocking berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

2) Apakah kepemilikan asing memoderasi pengaruh board interlocking terhadap 

kinerja perusahaan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapaidari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.Mengetahui dan menguji pengaruh board interlocking terhadap kinerja 

perusahaan 

2. Mengetahui dan menguji pengaruh board interlocking yang dimoderasi oleh 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan secara umum, dapat digunakan untuk sebagai 

pertimbangan untuk melakukan board interlocking  

2. Melalui penelitian ini diharapkan menyempurnakan penelitian sebelumnya 

dan hasilnya bisa digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian yang terkait 

dengan board interlocking, kepemilikan asing dan kinerja perusahaan di masa 

mendatang.  

3. Melalui penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan, 

informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh board interlocking terhadap 
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kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan asing pada perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 – 2018. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentanghal-hal yang menjadi latar belakang penulis 

dalam melakukan penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu board interlocking,  dan 

kinerja perusahaan. Bab ini juga menjelaskan tentang penelitian-

penelitian sebelumnya yang menjadi landasan dalam pengembangan 

hipotesis penelitian, model analisis penelitian, serta kerangka berpikir 

penelitian. 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri atas 

pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis 

dan sumber data, prosedur pengumpulan sampel, metode penentuan 

sampel, dan teknik analisis penelitian yang bertujuan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, cara yang digunakan untuk menganalisis dan menguji 

hipotesis penelitian, serta penjelasan mengenai hasil penelitian yang 

lebih lanjut. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini menjelaskan hasil akhir penelitian yang berisi kesimpulan akhir 

penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan 

penelitian di masa mendatang. 
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