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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang 

yang seharusnya dicapai perusahaan. Peningkatan nilai dari harga pasar saham 

tercermin dari perilaku investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui harga 

saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan yang sudah go 

public. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh banyaknya faktor, baik itu faktor 

eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

kinerja perusahaan dan berdampak pada harga saham di Bursa Efek Indonesia adalah 

good corporate governance. Penerapan good corporate governance atau tata kelola 

perusahaan yang baik akan mempengaruhi kinerja maupun harga saham dalam 

perusahaan. 

Penerapan good corporate governance telah menjadi isu yang sangat 

dibicarakan dalam masyarakat di Indonesia. Pada strategi ini ada pengembangan 

pasar modal Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menyadari bahwa salah satu penyebab rentanya perusahaan-perusahaan di Indonesia 

terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan good gorporate 

governance dalam pengelolaan perusahaan. Kondisi ini ditandai dengan standar 

laporan keuangan yang di laporkan oleh perusahaan yang  masih sedikit tentang 

kinerja perusahaan. Pada saat itu mekanisme yang mendorong perusahaan untuk 
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menaati peraturan dan penegakan hukum masih kurang. Sanksi yang diberikan 

kepada perusahaan yang melanggar peraturan tidak memadai terutama pada situasi 

ekonomi yang tidak menguntungkan. 

Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan beberapa indikator, diantaranya 

yaitu Price Earning Ratio (PER), Tobin’s Q dan Price to Book Value (PBV). Nilai 

perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang 

beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuiditas merupakan nilai dari 

organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu (Agus, 2010:487). 

Meningkatnya nilai perusahaan merupakan keinginan para pemiliknya, karena hal 

tersebut menyebabkan semakin tinggi nilai perusahaan dapat mensejahterakan 

pemegang saham atau pemilik perusahaan. 

Terdapat fenomena yang terjadi terkait dengan nilai perusahaan. Pergerakan 

investasi di sektor property agaknya masih lemah. Pergerakan indeks sektor property 

tanggal 28 Maret 2018 turun sebesar 5,67 persen dibandingkan indeks sektor lainnya. 

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks sektor property terkoreksi 0,77 

persen ke level Rp 491,948. Daya beli masyarakat yang belum pulih ditunjuk sebagai 

penyebab lambatnya investasi sektor property. Di tengah industri yang masih negatif, 

mayoritas investor banyak yang melepas sahamnya di sektor property dan real estate 

mengalihkan investasinya di saham sektor lain. Terbukti indeks sektor property terjun 

bebas jika dilihat sejak awal tahun hingga saat ini. Pada januari, indeks sektor berada 

di level Rp 521,547. Meskipun terus menurun, saham emitem yang berada di sektor 

property masih tergolong likuid. Pasalnya, beberapa emiten di sektor tersebut masuk 
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dalam indeks LQ45, seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT 

Summarecon Agung Tbk (SMRA) (cnnindonesia.com, 2017). 

Informasi yang didapatkan dari www.market.bisnis.com tahun 2018 

menyatakan bahwa lemahnya kinerja saham emiten-emiten sektor property tahun 

2017 tidak terlepas dari kinerja keuangan mereka yang memang belum begitu 

cemerlang. Mayoritas emiten masih membukukan penurunan pendapatan, sedangkan 

beberapa emiten mengandalkan sumber pendapatan non-rutin. Kinerja indeks sektor 

property, real estate dan konstruksi bangunan tahun 2017 mencatatkan return negatif 

4,31% di saat IHSG justru melonjak hingga 19,9%. Property tampaknya memang 

belum menemukan momentum  pemulihannya tahun 2017. Perusahaan property & 

real estate yang telah merilis laporan keuangannya untuk periode 31 Desember 2017, 

ada sekitar 53% perusahaan property & real estate yang mencatatkan penurunan 

pendapatan dengan kisaran penurunan 1% hingga 90%. Penurunan pendapatan dan 

laba akan disajikan pada gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 

Penurunan Pendapatan dan Laba Perusahaan 

 
               Sumber: market.bisnis.com 

Berdasarkan Gambar 1.1 secara total, nilai pendapatan perusahaan property 

dan real estate tersebut tumbuh 12,48%, sedangkan laba tumbuh 25,9%. Sepintas, 

nilai ini tampak tinggi. Namun, kinerja yang sangat tinggi sejatinya hanya 

disumbangkan oleh tiga emiten, yakni BSDE, APLN, dan ASRI.  Bila kinerja ketiga 

emiten tersebut tidak diikutsertakan, tingkat pertumbuhan pendapatan seluruh emiten 

property lainnya hanya 2,97%, sedangkan labanya justru turun cukup dalam, 

mencapai 11,2%. Di sisi lain, kinerja yang sangat tinggi dari BSDE, APLN dan ASRI 

pun bukan ditopang oleh kinerja penjualan rutin yang meningkat signifikan, 

melainkan karena adanya sejumlah pendapatan non-rutin yang dibukukan pada 2017 

dengan nilai yang signifikan.  

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dijelaskan bahwa keberhasilan suatu 

perusahaan pada saat mengalami peningkatan pendapatan dan laba bersih sehingga 

hal tersebut akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lemahnya penerapan good 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Keseluruhan Emiten Tanpa BSDE, APLN dan ASRI

Pendapatan Laba



5 

 

 

 

corporate governance menjadi penyebab tidak stabilan ekonomi yang berdampak 

pada pertumbuhan perusahaan sektor property dan real estate yang berakibat pada 

nilai perusahaan yang kurang baik. (www.merdeka.com) menyatakan bahwa PT 

Modernland Realty Tbk mendapatkan pengahargaan Indonesia Good Corporate 

Governance Award 2017. Sedangkan PT Agung Podomoro Land masuk dalam TOP 

5 Good Corporate Governance. Penerapan tata kelola perusahaan pada sektor 

property dan real estate di Indonesia ini masih tergolong rendah, karena terbukti dari 

banyaknya perusahaan property dan real estate yang mendapatkan penghargaan 

tersebut hanya diperoleh dua perusahaan yaitu PT Modernland Realty Tbk dan PT 

Agung Podomoro Land Tbk. Hal ini terbukti dilihat dari kinerja PT Modernland 

Realty Tbk dan PT Agung Podomoro Land Tbk yang tidak termasuk dalam 

perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2017.  

Perusahaan PT Roda Vivatex Tbk mencatatkan penurunan pendapatan pada 

tahun 2017 perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang kurang baik karena belum 

melaksanakan pedoman yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

No. 55/PJOK.4/2015  tanggal 29 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman 

pelaksanaan kerja komite audit dalam bagian kedua tentang komposisi, struktur, dan 

keanggotaan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri 

dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari 

luar emiten atau perusahaan publik. 

Menurut Effendi (2016: 1-2) corporate governance didefinisikan sebagai 

suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola 
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risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset 

perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. 

Untuk mencapai good corporate governance yang nantinya akan berpengaruh pada 

meningkatnya nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins’Q, maka dibutuhkan 

beberapa faktor atau kelompok yang harus mengawasi pelaksanaan dari kebijakan 

direksi yang meliputi dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. 

Dewan direksi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Peraturan 

No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris 

emiten atau perusahaan publik. Direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik 

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau 

perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan 

maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau 

perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. Berdasarkan teori agensi, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki 

dan dijalankan oleh seorang dewan direksi akan mampu untuk mengatasi masalah 

agensi yang terjadi dalam perusahaan.  

Peran dewan direksi dalam perusahaan untuk menentukan arah kebijakan dan 

strategi sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang, sehingga dengan adanya dewan direksi dalam perusahaan akan 

meningkatkan kinerja perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya harga 

saham perusahaan dan nilai perusahaan. Semakin banyak dewan direksi, akan 
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membuat network dengan pihak luar perusahaan menjadi lebih baik hal tersebut dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya harga 

saham perusahaan dan pada akhirnya nilai perusahaan akan meningkat. Penelitian 

terhadap dewan direksi telah dilakukan oleh peneliti yaitu Tria, dkk (2018), Misrha 

dan Sheeba (2018) dan Ni Nyoman dan I Made (2014) menunjukkan hasil bahwa 

dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian Christy 

dan Rudolf (2016) dan Fika dan Rahmawati (2016) menunjukkan hasil bahwa dewan 

direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dewan komisaris independen menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menetapkan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 

direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Komisaris Independen 

adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik 

dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa 

keuangan ini. Adanya komisaris independen dimaksudkan agar tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan diterapkanya tata 

kelola perusahaan yang baik, sehingga masalah keagenan akan berkurang.  

Ketika masalah keagenan berkurang manajemen laba juga akan berkurang hal 

ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan investor dan berdampak 

pada naiknya harga saham perusahaan dan pada akhirnya nilai perusahaan juga akan 

meningkat. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan 

bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi 

dalam perusahaan yang semakin baik hal ini akan meningkatkan kinerja perusahaan 
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yang akan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan dan pada akhirnya 

nilai perusahaan akan meningkat. Penelitian terhadap dewan komisaris independen 

telah dilakukan oleh peneliti yaitu Muhammad dan Rio (2018), Christy dan Rudolf 

(2016), Andy dan Fitri (2016), Ni Nyoman dan I Made (2014) dan Hary dan Subowo 

(2014) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, sedangkan penelitian Fika dan Rachmawati (2016) dan Misrha dan 

Sheeba (2017) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Komite audit menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/PJOK.4/2015  

tanggal 29 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 

komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris. Komite audit mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam 

hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya 

menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta 

dilaksanakannya good corporate governance.  

Investor menilai suatu perusahaan dengan cara membaca informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan, dengan kualitas laporan keuangan yang baik maka 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Adanya komite audit yang bertanggung jawab 

atas kredibilitas dan kualitas laporan keuangan perusahaan yang nantinya laporan 

keuangan tersebut akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan jelas 

akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian terhadap komite audit telah 
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dilakukan oleh peneliti yaitu Ali dan Rhumah (2017), Tria, dkk (2018), Fika dan 

Rahmawati (2017), Christy dan Rudolf (2016) dan Ni Nyoman dan I Made (2014) 

menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan penelitian Andy dan Fitri (2016) dan Hary dan Subowo (2014) 

menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional merupakan pendiri atau pemegang saham mayoritas 

dalam suatu perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak berbentuk institusi seperti 

bank, perusahaan ansuransi, perusahaan investasi, pension dan institusi lain dapat 

mengurangi pengaruh dari kepentingan lain dalam perusahaan seperti kepentingan 

peribadi manajer dan debtholders (Alfinur, 2016). Berdasarkan teori agensi, adanya 

perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan 

timbulnya konflik yang sering disebut agency conflict. Konflik ini bisa terjadi apabila 

adanya kesenjangan informasi antara manajer dengan pihak institusi, dimana manajer 

memiliki lebih banyak informasi yang ada dalam perusahaan dibandingkan pemegang 

saham luar perusahaan dari kesenjangan informasi ini, pihak institusi beranggapan 

bahwa manajer perusahaan mementingakan kepentingan dirinya sendiri, yang 

berakibat pada timbulnya biaya pengawasan yang tidak optimal.  

Sebagaimana dengan adanya pihak institusional yang mampu 

mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap 

keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan dengan 

harapan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang akan berdampak pada 

meningkatnya harga saham perusahaan dan pada akhirnya nilai perusahaan akan 
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meningkat. Semakin besar kepemilikan saham institusional maka akan semakin besar 

kekuatan suara dan dorongan oleh pihak institusional untuk mengawasi tindakan 

manajemen dalam pemanfaatan aset perusahaan secara efisien sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya harga 

saham perusahaan dan pada akhirnya nilai perusahaan akan meningkat. Penelitian 

terhadap kepemilikan institusional telah dilakukan oleh peneliti yaitu Ni Nyoman dan 

I Made (2014), Ali dan Rhumah (2017), Misrha dan Sheeba (2017) dan Muhammad 

dan Rio (2018) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian Noni dan Nadia (2017), Andy dan 

Fitri (2016), Noni dan Nadia (2017) dan Hary dan Subowo (2014) menunjukkan hasil 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki 

oleh pihak manajemen yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

(direksi dan komisaris) atau seluruh modal dalam perusahaan (Tria, dkk 2018). 

Kepemilikan manajerial dalam teori keagenan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan perusahaan dalam usaha mengurangi agency conflict. Adanya kepemilikan 

saham manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan 

antara pihak manajemen dengan pemegang saham, sehingga dengan begitu 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga 

sekaligus sebagai seorang pemilik. Semakin besar proporsi kepemilikan saham 

manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk memenuhi 

kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri (Noni, 2017).  
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Semakin banyak kepemilikan saham manajerial akan membuat manajer lebih 

termotivasi dalam bekerja dengan optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan dan 

pada akhirnya nilai perusahaan akan meningkat. Penelitian terhadap kepemilikan 

manajerial telah dilakukan oleh peneliti yaitu Andy dan Fitri (2016), Ni Nyoman dan 

I Made (2014) dan Noni dan Nadia (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian Tria, dkk 

(2018), Ali dan Rhumah (2017) dan Hary dan Subowo (2014) menunjukkan hasil 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Perekonomian di Indonesia dapat dipengaruhi dengan pertumbuhan sektor 

property dan real estate. Perkembangan industri ini mengalami stagnan cenderung 

melambat, dan daya beli masyarakat yang lemah sehingga menyebabkan harga indeks 

property dan real estate melemah.  

Gambar 1.2 

Perkembangan Indeks Harga Perusahaan Property 

 

 

          Sumber: Chartnexus 
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Gambar 1.2 memperlihatkan semenjak Agustus 2016 sampai Desember 2017 

pergerakan indeks harga sektor property cenderung mengalami penurunan yang 

cukup tajam sampai dengan penutupan akhir tahun 2017. Perkembangan sektor 

property yang relatif turun dari tahun ke tahun membuat sektor property kurang 

menarik perhatian karena daya beli masyarakat yang belum pulih ditunjuk sebagai 

penyebab lambatnya investasi sektor property. Di tengah industri yang masih negatif, 

mayoritas investor banyak yang melepas sahamnya di sektor property dan real estate 

mengalihkan investasinya di saham sektor lain. Terbukti indeks sektor property terjun 

bebas jika dilihat sejak Agustus 2016 sampai  Desember 2017. 

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya fenomena yang terjadi dan 

karena adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten membuat penulis 

tertarik untuk mengkaji. Pemilihan perusahaan sektor property dan real estate sebagai 

sampel penelitian karena dianggap sebagai sektor yang belakangan ini sedang 

mengalami stagnan cenderung melambat, dan daya beli masyarakat yang lemah 

sehingga menyebabkan harga indeks property dan real estate melemah. Berdasarkan 

latarbelakang yang telah diuraikan serta adanya ketidakkonsistenan hasil dari 

penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Property & Real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2017”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka berikut adalah masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini: 

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan direksi terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap 

nilai perusahaan. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan. 
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5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan khususnya yang 

berkaitan tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan. Sebagai upaya 

mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, serta khususnya 

yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepentingan Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dalam menilai kinerja 

suatu perusahaan. Dengan adanya penelitian ini investor maupun calon 

investor dapat mengetahui bagaimana keadaan perusahaan yang bisa dilihat 

dari hasil Tobin’s Q. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk salah satu dasar menilai tingkat 

kinerja suatu perusahaan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. 
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c. Bagi Penulis 

Sebagai kajian dan bahan referensi untuk menambah wawasan dan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika 

penulisan ini akan dibagi menjadi sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN  PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan 

teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian 

serta identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

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

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

 



16 

 

 

 

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan 

membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan 

dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang 

terkait.


