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1.1 Latar Belakang 

Agency theory menekankan pada pentingnya pemilik modal (investor) 

menyerahkan pengelolaanperusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (agent) 

yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnissehari-hari.Mereka (agent) bertugas 

secara profesional bekerja untuk kepentingan perusahaan dan memiliki 

keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan.Sementara pemilik modal 

(investor) hanya bertugas mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh 

manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik untuk 

kepentingan perusahaan (Mustikasari, 2010). 

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah ketika pihak-pihak yang 

berkepentingan mempunyai tujuan yang berbeda.Herawaty (2008) menyatakan 

bahwa konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer(agent) 

muncul ketika pemilik modal menghendaki kekayaan dan kemakmurannya 

bertambah, sedangkan manajerjuga menginginkan bertambahnya kesejahteraan 

bagi para manajer. Setyapurnamadan Norpratiwi (2006) menyatakan bahwa 

pemilik (investor) inginmemaksimalkan return dan harga sekuritas dari 

investasinya, namun manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang 

luas, termasuk memaksimalkan kompensasinya. Alijoyo dan Zaini (2004) dalam 
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Setyapurnamadan Norpratiwi (2006) beranggapan bahwa pemisahan fungsi 

eksekutif dan fungsi pengawasan pada teori keagenan akan menciptakan “cheks 

and balances”, sehingga terjadi independensi yang sehat bagi para manajer untuk 

menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimum dan return yang memadai bagi 

investor. 

Perusahaan-perusahan saat ini semakin banyak yang bergantung pada modal 

ekstern (modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan 

mereka guna melakukan investasi dan meningkatkan labanya. Oleh sebab itu agar 

investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan, maka perusahaan perlu 

memastikan kepada pihak investor bahwa dana yang mereka investasikan akan 

digunakan secara efektif dan efisien.Isu corporate governance muncul karena 

pemisahan antara investor dengan pengelola perusahaan (manajemen) yang 

menimbulkan masalah (agency problems).Permasalahan antara pemilik dengan 

manajemen adalah bagaimana sulitnya memastikan bahwa dana yang ditanam 

terinvestasikan secara benar sehingga mendatangkan keuntungan (return) yang 

maksimal bagi perusahaan. Good corporate governance diperlukan untuk 

mengurangi permasalahan keagenan tersebut. 

Good corporate governance(GCG) bertujuan untuk menciptakan nilaitambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pelaksanaan GCG yang baikdan 

sesuaidengan peraturan yang berlakuakan membuat investor memberikan respon 

yang positif terhadap kinerja perusahaan (Widuri, 2008 dalam Mustikasari, 2010). 

Prinsip-prisip corporate governance yaitu fairness, transparency, accountability, 

dan responsibilityditerapkan agar terciptakeseimbangan antar kepentingan dari 
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para stakeholder, yaitu para pemegang saham, investor, manajemen perusahaan, 

karyawan perusahaan, suppliers, pemerintah, konsumen dan masyarakat sehingga 

tidak ada pihak yang dirugikan. Corporate governance dalam penerapannya akan 

mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang 

saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yanglain (Widuri dan 

Paramita, 2008dalam Mustikasari,2010). 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana, 

antara lain dengan dengan menjual saham atau menerbitkan obligasi.Saham 

sebagai instrumen investasi memiliki resiko yang jauh lebih tinggi daripada 

obligasi, dikarenakan bahwa nilai dari saham memiliki tingkat fluktuatif yang 

sangat tinggi, sementara obligasi memiliki tingkat fluktuatif yang relatif rendah 

karena return yang diberikan juga tidak terlalu tinggi, berbeda dengan saham yang 

memiliki tingkat return yang relatif tinggi.Return obligasi merupakan hasil yang 

akan diperoleh investor apabila melakukan investasi pada obligasi. Return 

obligasi ini dinyatakan dalam yield obligasi. Yield obligasi merupakan salah satu 

signal yang diberikan oleh manajer kepada investor mengenai keadaan keuangan 

perusahaan. 

Penerapan good corporate governancediharapkan dapat memberikan signal 

positif kepada investor untuk menginvestasikan dananya. Perusahaan yang 

menerapkan goodcorporate governance cenderung memiliki yield obligasi yang 

lebih rendah (Setyapurnama dan Norpratiwi). Semakin baik penerapan 

goodcorporate governance maka yield obligasi yang akan diberikan oleh 

perusahaan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan karena dengan penerapan 
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good corporate governance maka perusahaan berhasil memaksimalkan sumber 

daya yang ada dan nilai perusahaan sehingga bisa menekan penggunaan dana dari 

luar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul,“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP YIELD OBLIGASI” 

1.2 Perumusan Masalah  

Dalam penelitian ini berdasarkan dari latar belakang di atas, makamasalah yang 

timbul dalam penelitian ini adalah: 

a) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap yield obligasi? 

b) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap yield obligasi? 

c) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap yield obligasi? 

d) Apakah komite audit berpengaruh terhadap yield obligasi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

Menganalisis pengaruh penerapan good corporate governanceterhadap yield 

obligasi perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 2007-

2011. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Investor, dapat memberikan gambaran mengenai penerapan good 

corporate governance dalam pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Akademisi, untuk menambah pengetahuan teoritis dan praktis bagaimana 

penerapan good corporate governanceoleh perusahaan. 

3. Bagi Pembaca, sebagai bahan masukan untuk mengembangkan 

pengetahuan,wawasan, dan penelitian selanjutnya.  

 

 


