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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberlanjutan usaha dari perusahaan akan sangat bergantung terhadap 

bagaimana cara perusahaan mempertahankan kondisi internal perusahaan. Mulai 

dari hal yang mendasar seperti komposisi modal hingga perolehan laba perusahaan. 

Terlebih kini perkembangan zaman yang semakin cepat diikuti dengan 

kemutakhiran teknologi, menuntut perusahaan harus ikut berkembang dan 

beradaptasi ke arah perubahan tersebut agar dapat tetap bertahan. Selain itu 

perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan para stakeholder-nya.  

Kesejahteraan para stakeholder perusahaan turut dipengaruhi beberapa 

faktor, satu diantaranya adalah nilai perusahaan. Sehingga peningkatan terhadapnya 

bisa menjadi sangat penting dan menjadi salah satu prioritas bagi perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan indikator bagi investor dalam melihat kualitas perusahaan 

yang ditunjukkan melalui harga saham (Azari & Fachrizal, 2017). Oleh karena itu 

kenaikan harga saham dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Evaluasi 

kinerja perusahaan dapat terlihat dari pergerakan harga saham perusahaan. Ukuran 

rasio yang digunakan untuk mengukur nilai suatu perusahaan adalah rasio Tobin's 

Q yang diikuti dengan dampak berupa meningkatnya kepercayaan terhadap kinerja 

perusahaan dan melalui prospek pengelolaan aset perusahaan. 

Hal yang kemudian melekat dan turut mempengaruhi nilai perusahaan 

adalah penerapan tata kelola perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan 

tata kelola yang baik dinilai mampu menjalankan tugasnya, sehingga investor akan 

memberikan layanan nilai tambah terhadap perusahaan tersebut. (W. E. Putri, 

2020). Komposisi dewan merupakan satu diantara mekanisme tata kelola 

perusahaan yang harus diterapkan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut isu 

yang berkembang beberapa tahun kebelakang ini adalah keberagaman yang sering 

terjadi di dalam suatu susunan dewan di perusahaan. Hal ini dapat timbul mengingat 

adanya latar belakang di dalam perusahaan yang beragam, termasuk tingkat 

pendidikan, jenis kelamin, usia, dan lainnya. Keberagaman di antara orang - orang 
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dalam suatu kelompok atau organisasi inilah yang disebut diversitas.Topik ini 

kemudian menjadi hangat diperbincangkan dalam banyak literatur karena 

berpengaruh terhadap nilai suatu perusahaan (Ararat et al., 2010; Rismawati, 2019; 

Ullah et al., 2019). 

Di Indonesia sendiri isu terkait dengan diversitas yang ada di dalam 

perusahaan semakin berkembang. Salah satu diantaranya adalah permasalahan 

keberagaraman gender dalam jajaran pimpinan perusahaan (Astuti, 2017). Di 

Indonesia, masih terdapat budaya patriarki dimana pria dianggap lebih mampu 

menduduki posisi tinggi di perusahaan dibandingkan wanita (Agung, 2021). 

Budaya ini berujung kepada timbulnya stereotype yang menyulitkan wanita dalam 

memperoleh hak yang setara dengan pria untuk menduduki posisi penting dalam 

sebuah perusahaan, sehingga representasi wanita dalam memegang peranan pada 

jajaran dewan direksipun menjadi rendah (Darmadi, 2013). 

Dilihat dari perkembangannya jumlah wanita yang mengejar posisi 

managerial sebagai pilihan karir sedang mengalami peningkatan signifikan (Omar 

& Davidson, 2001). Namun hal tersebut tidak diikuti dengan representasi 

keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak. Rasio wanita yang 

menempati posisi manajemen puncak di Indonesia hanya 23% yang terdiri dari 

13.1% menjabat sebagai direksi, serta 9.9% menjabat sebagai komisaris. Proporsi 

wanita dalam menduduki posisi manajemen puncak juga tergolong kecil bila 

dibandingkan dengan proporsi pria dalam posisi manajemen puncak yang mencapai 

angka sebesar 88.4%, (Hamdani & Hatane, 2015). Lebih lanjut survei yang 

dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa dari 

74 persen perusahaan di Indonesia yang mempunyai jajaran dewan direksi, hanya 

sebesar 18 persen yang menjadikan seorang wanita sebagai seorang pemimpin 

direksi. Angka tersebut 2 persen lebih rendah bila disandingkan dengan perusahaan 

lainnya di Asia dan Pasifik. Survei ini juga menunjukkan bahwa posisi pria dan 

wanita berada pada fungsi manajemen yang berbeda (International Labour 

Organization, 2020). 

Masalah diversitas selanjutnya yang kini berkembang di Indonesia adalah 

usia dewan direksi. Dalam peranannya usia juga menjadi aspek penting bagi 

keberlangsungan karir seseorang. Keahlian dan keterampilan seseorang dapat 
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dipengaruhi secara tidak langsung oleh usia sebagai subvariabel demografik 

(Gibson et al., 1996). Ada korelasi terkait dengan kepuasan dan kinerja  dengan 

umur dari seseorang, dalam artian hal yang umumnya kerap muncul adalah semakin 

menua usia seorang karyawan, performa dan tingkat kepuasan kinerjanya juga akan 

semakin meningkat sehingga, berimplikasi terhadap naiknya nilai perusahaan 

(Saputra, 2019). 

Pemerintah dalam hal ini turut menangkap ‘sinyal’ positif dari kedua 

masalah tersebut. Dilansir dari CNN Indonesia pada 16 Januari 2021, Erick Thohir 

selaku pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan 

merumuskan perubahan jajaran pada kementrian BUMN. Antaralain adalah 

memberikan peluang sebesar 5% jumlah kursi petinggi di BUMN kepada generasi 

muda yang masih berumur di bawah 40 tahun untuk dapat menempati posisi sebagai 

direksi perusahaan. Disamping itu, beliau juga menyampaikan  bahwa akan 

menambah proporsi wanita dalam jajaran pimpinan perusahaan sebanyak 15%  

(CNN Indonesia, 2021). 

Selain isu tersebut, indikator lain seperti status kewarganegaraan seorang 

direksi turut menjadi topik perbincangan hangat dikalangan para penliti. Pasalnya 

di Indonesia saat ini sudah terdapat peraturan yang tidak mengizinkan tenaga kerja 

asing (TKA) untuk mengisi jabatan pimpinan di beberapa sektor. Peraturan yang 

dimaksud adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) No. 228 Tahun 

2019. Melalui aturan tersebut, pemerintah mencabut peraturan terdahulu tentang 

ragam jabatan yang dapat ditempati para warga negara asing, yang sebelumnya 

diperbolehkan untuk menempati jabatan puncak seperti Komisaris, Direktur Utama, 

Direktur Keuangan, serta Direktur Operasional. Kini jabatan tertinggi yang dapat 

ditempati oleh TKA adalah manajer seperti manajer keuangan, pengepakan dan lain 

sebagainya (Ahdiat, 2019).  

Tidak hanya itu, latar belakang pendidikan seorang direksi juga turut 

menjadi bagian dari diversitas tersebut. Di Indonesia sendiri tingkatan pendidikan 

menjadi satu di antara faktor yang menentukan bagi seseorang dalam mengisi 

sebuah jabatan terutama posisi manajerial puncak seperti direksi. Sebagaimana 

yang ditunjukkan dalam pagelaran seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada 

BUMN. Seleksi ini mengharuskan para pesertanya untuk memiliki tingkat 
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pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV bagi PNS serta minimal 

Magister/ Pasca Sarjana (S2) bagi Non PNS (Catriana, 2019). 

Manner (2010) menyatakan bahwa seseorang dapat diamati melalui jumlah 

serta tipe pendidikan yang ditempuhnya. Cara berfikir serta dasar dalam 

pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi oleh bidang pembelajaran yang 

ditempuh selama menyelesaikan pendidikannya, yang kemudian berimplikasi 

terhadap hasil kinerja perusahaan. Sebab latar belakang pembelajaran yang 

ditempuh oleh para dewan berpengaruh terhadap pengetahuan serta ketrampilan 

yang dimiliki. Selain itu para dewan dengan latar pendidikan pada bidang ekonomi 

serta bisnis mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam hal pengambilan 

keputusan perusahaan (Kusumastuti et al., 2007). Walaupun bukan merupakan 

keharusan untuk seorang memiliki pendidikan ekonomi ketika ingin berkecimpung 

di dunia bisnis, namun akan lebih baik bila para dewan menempuh pendidikan 

bisnis maupun ekonomi. Dengan begitu, mereka dapat mempunyai keahlian lebih 

baik untuk mengelola dan mengambil keputusan perusahaan. 

Sudah cukup banyak penelitian mengenai pengaruh keberagaman terhadap 

nilai perusahaan dilakukan . Studi tersebut banyak dilakukan pada konteks negara 

maju, yaitu Turki, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, 

Portugal, Spanyol dan Belanda (Agyemang-Mintah & Schadewitz, 2019; Ararat et 

al., 2010; Darmadi, 2013; Green & Homroy, 2018; Hunt et al., 2018). Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan komposisi dewan yang lebih 

beragam memiliki pengawasan lebih baik, menghilangkan konflik keagenan serta 

dapat mengeskalasi nilai perusahaan. Jika dikaitkan dalam konteks perusahaan di 

Indonesia, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  Syamsudin et al., 

(2017) yang menunjukkan bahwa diversitas gender yang berada pada jajaran dewan 

direksi maupun dewan komisaris akan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dengan begitu semakin dewan direksi maupun komisaris 

terdiversifikasi, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Proporsi anggota 

Direksi wanita akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, karena 

direksi wanita memiliki pemahaman yang berbeda dibandingkan dengan direksi 

pria. Sampel penelitian tersebut menggunakan  70 perusahaan yang terdaftar pada 

IDX pada tahun 2012. 
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Namun hasil penelitian terkait dengan isu diversitas direksi terhadap nilai 

perusahaan ini masih cenderung tidak konsisten sebab terdapat juga beberapa 

penelitian yang menyatakan hal yang bertolak belakang dari penelitian yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Anh & Phan 

Nha Khanh, (2017); dan Darmadi, (2013). Studi yang dilakukan di berbagai negara 

seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, dan grup dari daratan eropa 

seperti Perancis, Jerman, Portugal, Belanda, Spanyol, Swiss, termasuk Indonesia 

ini justru menunjukkan bahwa keragaman gender atau representasi wanita tidak 

terkait dengan peningkatan tingkat kinerja. Sebab perusahaan dengan proporsi 

eksekutif wanita yang lebih tinggi, cenderung dimiliki oleh perusahaan yang 

berperforma rendah. Serta cenderung menurunkan performa pasar karena 

keberadaan wanita dinilai akan meningkatkan kemungkinan konflik di antara 

direktur, melemahkan efektivitas dewan pengawasan dan fungsi penasehat, sebab 

pemantauan tambahan dapat menjadi mahal dan merugikan bagi kinerja perusahaan 

yang berimplikasi terhadap turunnya nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Carter et al. ( 2010) yang meneliti tentang 

diversitas etnis berserta gender dan kaitan nya dengan kinerja keuangan pada 

perusahaan terdaftar di Indeks S&P500 yang kebanyakan berbasis di Amerika 

Serikat, bahkan menunjukkan bahwa tidak terdapat suatu hubungan signifikan 

antara etnis ataupun gender terhadap nilai perusahaan pada sampel perusahaan yang 

berbasis di Amerika Serikat.Tidak terdapatnya hubungan ini dapat terjadi karena 

sumber daya berharga yang diberikan kepada perusahaan oleh direktur yang 

memiliki diversitas mungkin telah diimbangi oleh dinamika sosial-psikologis 

dewan seperti pengucilan atau konflik.Selain itu inovasi dan kreativitas dalam 

pengambilan keputusan juga akan terhapus karena adanya konflik kelompok di 

dalam jajaran dewan direksi maupun komisaris. 

Dari berbagai penelitian sebelumnya, penelitian tersebut lebih banyak 

membahas terkait dengan diversitas gender terhadap nilai perusahaan. Namun 

belum banyak penelitian yang meneliti terkait dengan diversitas yang lebih spesifik 

kepada aspek diversitas yang tidak hanya terkait dengan gender namun juga 

mencangkup tingkat pendidikan, usia, serta kewarganegaraan seorang direksi yang 

kemudian di kaitkan dengan nilai perusahaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
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melengkapi literatur yang dapat mendasari pengambilan keputusan perusahaan, 

terkait dengan penentuan anggota dewan dan mempertimbangkan keberagaman di 

dalamnya. Dengan beberapa pembaharuan seperti menggunakan pengukuran yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana setiap variabel terkait dengan 

diversitas pada penelitian ini akan diukur menggunakan proporsi atau rasio.  

Berdasarkan fakta dan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya 

mendorong peneliti untuk melakukan pengkajian dan pengujian kembali mengenai 

keterkaitan diversitas dewan direksi yang diukur melalui diversitas gender, 

diversitas kewarganegaraan, diversitas pendidikan, serta diversitas umur dewan 

direksi dengan nilai perusahaan di Indonesia. Judul penelitian ini adalah 

“Pengaruh Diversitas Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian 

ini menggunakan sampel berupa perusahaan sektor non keuangan terlisting pada 

BEI serta terindeks pada indeks Kompas100 tanpa terdegradasi secara berturut-

turut selama periode 2015 hingga 2019.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berbasis pada penjelasan latar belakang penelitian di atas, perumusan 

masalah yang dapat dibentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Diversitas Gender Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

2. Apakah Diversitas Kewarganegaraan Dewan Direksi berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Diversitas Pendidikan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

4. Apakah Diversitas Umur Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berbasis kepada perumusan masalah yang ditetapkan, tujuan penelitian ini 

antaralain sebagai berikut: 

1. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Diversitas Gender Dewan 

Direksi terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Diversitas 

Kewarganegaraan Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Diversitas Pendidikan 

Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Untuk dapat membuktikan secara empiris pengaruh Diversitas Umur Dewan 

Direksi terhadap Nilai Perusahaan. 

 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan literatur 

maupun sebagai bahan referensi selanjutnya khususnya dalam bidang 

akuntansi keuangan.  

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan studi tentang tata kelola perusahaan, khususnya tentang 

pengaruh diversitas dewan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan di 

Indonesia. 

 

 Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat mengetahui pentingnya dampak diversitas dewan atas nilai 

sebuah perusahaan, meliputi beberapa aspek seperti diversitas gender, 

pendidikan, usia dan kewarganegaraan para dewan direksi serta memberikan 

masukan dan evaluasi kepada manajemen perusahaan untuk 

mempertimbangkan keberagaman pada susunan dewan direksinya. 
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2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran kepada 

masyarakat terkait dengan keberagaman atau diversitas yang terjadi pada 

dewan perusahaan serta nilai daripada sebuah perusahaan.


