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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Laporan keuangan merupakan sarana yang digunakan perusahaan untuk 

memberikan sebuah informasi keuangan mengenai pihak manajemen yang 

bertanggung jawab terhadap kebutuhan pihak ekternal dimana informasi kinerja 

perusahaan diperoleh. Salah satu komponen laporan keuangan yang sangat 

penting karena di dalamnya terdapat manfaat bagi pengguna informasi laporan 

keuangan mengenai informasi laba untuk mengetahui kemampuan dan kinerja 

keuangan perusahaan yaitu melihat laporan Laba/Rugi (Anggraeni et al. 2015). 

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang diambil oleh 

manajer dalam menjalankan suatu perusahaan.  

Kinerja perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kinerja pasar 

dan kinerja keuangan. Kinerja pasar berhubungan dengan nilai perusahaan di 

pasar modal. Kinerja pasar disuatu perusahaan mencerminkan seberapa baik 

prospek suatu perusahaan di mata investor, berbeda dengan kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan bersifat historis, yang artinya dapat dihitung berdasarkan 

informasi-informasi sebelumnya, selain itu juga dapat dilihat dari perbandingan 

rasio-rasio keuangan dengan menggunakan data akuntansi (Gunawan dan 

Sukharta, 2013).  

Kinerja Pasar adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan perusahaan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi 
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organisasi yang berada dalam perencanaan yang dipersiapkan oleh suatu 

perusahaan, sedangkan kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang dicapai oleh 

suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu dan berada pada laporan keuangan 

perusahaan yang saling berhubungan.  

Modigliani dan Miller dalam Ulupui (2007) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan ditentukan oleh earnings power dari aset perusahaan. Hasil ini 

menunjukkan positif yang berarti bahwa semakin tinggi earnings power semakin 

efisien perputaran aset dan atau semakin tinggi profit margin yang diperoleh 

perusahaan, hal ini berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ulupui (2007) menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengembalian (return) saham satu periode ke depan, oleh 

karena itu ROA merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Perkembangan kinerja keuangan dapat digambarkan dengan menggunakan 

ROA (Return on Asset) dan closing price dimana perkembangan kinerja keuangan 

dari tahun ke tahun dari 2011 sampai tahun 2014 nilai perusahaan tidak stabil dan 

cenderung naik maupun menurun. Perkembangan kinerja keuangan perusahaan 

pada tahun 2011-2014 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari kegiatan usahanya dalam 

satu periode. Berikut grafik Return On Asset (ROA) pada periode amatan tahun 

2011-2014: 
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Gambar 1.1 

Rata-rata ROA (Return on Asset) 

Hasil gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa, perkembangan kinerja 

keuangan pada perusahaan-perusahaan yang terhitung dari tahun 2011 sampai 

pada tahun 2014 mengalami penurunan dan kenaikan, tahun 2011 dan 2012 yang 

dapat dilihat dari kinerja keuangan yang ada di perusahaan-perusahaan publik 

mengalami penurunan sebanyak 0,05 dari tahun 2011 yang memiliki nilai 

perusahaan sebesar 4.25 menjadi sebesar 4.2 di tahun 2012. Penurunan tersebut 

tidak terlalu signifikan dibandingkan jika dilihat pada tahun 2013 yang 

mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 1,76 dari kinerja keuangan tahun 

2012 sebesar 4,2, sedangkan kinerja keuangan tahun 2013 sebesar 2,44. Kinerja 

keuangan perusahaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 

2014 sebesar 3,14 dari kinerja keuangan perusahaan 2013. 

 

Gambar 1.2 

Rata-rata Penutupan Harga Saham (Closing price) 
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Hasil gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa, penutupan harga saham 

(closing price) dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami peningkatan secara 

bertahap pada setiap tahun yaitu 3,498 pada tahun 2011 menjadi 4,663 pada tahun 

2012. Harga saham (closing price) tertinggi didapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 

5,330, namun sepanjang tahun 2014 harga saham (closing price) mulai 

mengalami penurunan secara perlahan yaitu menjadi sebesar 3,410. Rata-rata 

tertinggi harga saham penutupan didapat pada tahun 2013 dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya. 

Berkaitan dengan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab, ukuran 

yang bisa mengidentifikasikannya adalah integritas dalam menjalankan fungsi 

mereka. Board Interlocks atau ‘rangkap’ tugas (multiple directorial positions) 

sebagai pejabat di perusahaan lain pada satu sisi dipandang akan 

‘menguntungkan’ perusahaan karena kompetensi sebagai komisaris/direksi di 

suatu perusahaan akan digunakan sebagai fondasi untuk menjalankan fungsi 

komisaris atau direksi di perusahaan lain, sedangkan pada sisi lain akan 

menimbulkan pertanyaan mengenai integritas anggota dewan komisaris dan 

direksi.  

Dewan komisaris memiliki pengertian yaitu organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara internal atau eksternal yang sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasihat kepada para direksi. Pengangkatan atau 

pemberhentian dari komisaris independen setelah diadakannya rapat umum 

pemegang saham (RUPS), sedangkan Dewan Direksi merupakan anggota dari 

perusahaan yang berkewajban atas tanggung jawab penuh terhadap pengelolahan 
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perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di 

dalam maupun di luar perusahaan. Dewan Direksi juga mempunyai tanggung 

jawab terhadap kinerja perusahaan. 

 Interlocking Directorate (Rangkap Jabatan) ini biasanya terjadi apabila 

seseorang yang sama duduk dalam dua atau lebih dewan direksi perusahaan atau 

menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu 

perusahaan. Rangkap Jabatan tersebut meliputi dewan direksi di antara 

perusahaan induk, satu anggota perusahaan induk dengan anak perusahaan 

anggota lain atau anak perusahaan berbagai perusahaan induk, terkadang 

seseorang dilarang melakukan rangkap jabatan terhadap perusahaan lain dalam 

waktu bersamaan. Rangkap Jabatan merupakan salah satu faktor penghambat 

dengan menghalangi pelaku usaha baru masuk dalam suatu pasar yang 

bersangkutan. Kondisi seperti ini menciptakan penyalahgunaan wewenang dalam 

suatu perusahaan yang berakibat pada hilangnya kesejahteraan bagi masyarakat. 

Interlocking Directorate (Rangkap Jabatan) dapat dilakukan dengan dua 

(2) cara, yaitu : yang pertama rangkap jabatan secara horizontal dan yang kedua 

rangkap jabatan secara vertical. Rangkap jabatan secara horizontal dimana 

seseorang duduk dalam dua perusahaan yang bersaing dan cara kedua dengan 

rangkap jabatan secara vertical yang berakibat integrasi vertikal kegiatan. 

Rangkap jabatan dewan direksi maupun komisaris di suatu perusahaan  memiliki 

ketentuan larangan yang diatur pada pasal 26 Undang-undang Nomor 5 tahun 

1999, pada prinsipnya pasal 26 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tidak 

melarang mutlak rangkap jabatan. Rangkap jabatan dilarang jika akibat dari 
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rangkap jabatan itu sendiri adalah terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan tidak sehat. Pasal 26 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 diharapkan 

dapat menumbuhkan budaya persaingan yang jujur dan sehat sehingga dapat 

meningkatkan daya saing di dunia pelaku usaha. Secara eksplisit sesuai pasal 26 

UU No. 5 tahun 1999, rangkap jabatan bukan sesuatu yang dilarang, namun 

kondisi tersebut dilarang bilamana direksi atau direktur memegang jabatan yang 

sama apabila: beroperasi pada pasar yang sama, memiliki keterkaitan bisnis satu 

sama lainnya dalam produksi (industri hulu hilir), menguasai pangsa pasar barang 

atau jasa secara bersama, dan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Deteksi terhadap kondisi tersebut tidak mudah dilakukan bila 

tidak diketahui status interlocking pada jabatan dewan direksi atau direktur, oleh 

karenanya diperlukan suatu model analisis yang mampu menyajikan status 

interlocking tersebut sebelum dilakukan investigasi lebih lanjut terkait kondisi 

rangkap jabatan yang mengandung unsur praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat (Ahmar, Nahumury dan Pujiati, 2015). 

Fenomena-fenomena yang telah terjadi dalam sebuah kasus-kasus 

mengenai rangkap jabatan yaitu kasus mantan kepala SKK Migas yang bernama 

Rudi Rubiandini dikeluarkan dari jabatan sebagai komisaris PT. Bank Mandiri 

Tbk. Rudi Rubiandini melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris Bank 

Mandiri setelah diangkat menjadi SKK Migas, karena adanya kasus Rudi 

Rubiandini tersebut, pengawas Internal SKK Migas Budi Ibrahim mengeluarkan 

kebijakan melalui surat yang meminta pimpinan maupun pekerja yang melakukan 
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rangkap jabatan untuk segera membuat surat pernyataan pengunduran diri 

(www.kompas.com). 

Fenomena lainnya yang terjadi adalah pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang membatasi jabatan direksi dan juga komisaris, hal tersebut sudah dijelaskan 

dalam perubahan peraturan nomor I-A yang mana mengharuskan perusahaan 

mempunyai satu direktur independen atau direktur yang tidak terafiliasi. Bursa 

Efek Indonesia (BEI) mewajibkan juga perusahaan mempunyai komisaris 

independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris yang memiliki masa 

jabatan maksimal dua periode beruturut-turut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga 

melarang seorang direktur independen maupun komisaris menduduki posisi yang 

sama di perusahaan lain. Direktur dan komisaris dalam perusahaan boleh 

menduduki posisi lainnya. 

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan public, dimana pada 

perusahaan public banyak terjadi pencarian dana dengan menjual saham 

perusahaan di pasar modal karena perusahaan membutuhkan modal yang lebih 

besar dengan biaya yang sangat minim, hal ini dilakukan oleh perusahaan public 

dengan menjual saham perusahaan kepada para pelaku pasar modal, yaitu para 

investor, kreditur maupun perusahaan-perusahaan lain yang melakukan transaksi 

pembelian dan penjualan saham. Penelitian ini memfokuskan pada tahun 2011-

2014, hal ini dikarenakan pada pada tahun 2009-2011 akhir mulai 

pengimplementasian IFRS dan pengadopsian penuh IFRS dilakukan pada tahun 

2012-2014. Pengadopsian IFRS pada tahun 2012-2014 digunakan sebagai 

pertimbangan agar adanya kesamaan perlakuan akuntansi pada perusahaan-
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perusahaan publik. Pengadopsian penuh IFRS diklaim akan dapat meningkatkan 

transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga informasinya dapat dipahami 

dan mudah digunakan oleh setiap pemakainya (investor), serta sebagai dasar 

informasi yang akan digunakan untuk penentuan keputusan investasi.  

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Renneboog dan Zhao, 2014) yang menyatakan bahwa pada 8 dekade terakhir 

jaringan direksi/direktur telah menarik pertumbuhan dibidang keuangan 

perusahaan dan tata kelola perusahaan. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka judul dari penelitian 

ini adalah “Perbedaan Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar berdasarkan 

Status Interlocking Directorate”   

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang 

menggunakan interlocking directorate dan yang tidak menggunakan 

interlocking directorate ? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja pasar perusahaan yang menggunakan  

interlocking directorate dan yang tidak menggunakan interlocking 

directorate ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini antara lain: 
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1. Untuk membuktikan perbedaan kinerja keuangan berdasarkan status 

interlocking directorate. 

2. Untuk membuktikan perbedaan kinerja pasar berdasarkan status 

interlocking directorate. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas maka diharapkan penelitian 

ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak meliputi :  

a. Bagi peneliti, menambah wawasan mengenai rangkap jabatan yang 

berpengaruh atau tidak terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar 

perusahaan. 

b. Bagi perusahaan dan manajemen, memberikan penjelasan ada atau tidaknya 

pengaruh rangkap jabatan terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar 

perusahaan. 

c. Bagi mahasiswa, sebagai acuan penelitian mendatang tentang perbedaan 

kinerja keuangan dan kinerja pasar berdasarkan status Interlocking 

Directorate. 

d. Bagi pihak eksternal perusahaan, lebih konservatif dalam melihat dan 

menganalisa rangkap jabatan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini dan untuk 

memperjelas tujuannya, maka dibentuklah sistematika penyusunan melalui 

beberapa tahapan yang dapat dijabarkan dalam beberapa bab sebagai berikut: 
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BAB I  :PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang dimulai 

dengan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi 

rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian sekarang. Berisi 

landasan teori yang berkaitan dengan perbedaan kinerja keuangan dan 

kinerja pasar berrdasarkan status Interlocking Directorate di 

Indonesia, serta berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III :METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan 

metode pengumpulan data, serta Teknik analisis data yang digunakan. 

BAB IV :GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran subyek penelitian dan analisis 

data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis 

deskriptif, analisis statistis dan pembahasan. 

BAB V :PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan akhir dari analisis 

data, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


