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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penelitian tentang hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif

perusahaan dan Kinerja Perusahaan yang dipimpinnya menjadi topik yang sangat

menarik dan terus berkembang akhir-akhir ini. Konflik kepentingan terjadi karena

adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Konflik

kepentingan ini dapat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Salah satu cara

untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen adalah

dengan disusunnya sebuah Kompensasi Eksekutif. Kompensasi ini bertujuan

untuk memotivasi manajemen agar dapat meningkatkan Kinerja Perusahaan

sehingga sesuai dengan harapan pemegang saham. Apabila Kinerja Perusahaan

meningkat, maka nilai perusahaan akan meningkat, dan kesejahteraan stakeholder

juga akan mengalami peningkatan (Suherman, dkk 2015).

Kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif merupakan fenomena

yang menarik untuk diteliti. Sejarah riset tentang kompensasi yang modern

dimulai pada awal tahun 1980-an, yaitu munculnya teori keagenan yang pertama

kali diutarakan. Teori keagenan merupakan produk dari masyarakat pasar bebas

dimana ada pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengendali perusahaan.

Untuk mengurangi kemungkinan agen melakukan tindakan yang merugikan

prinsipal, prinsipal akan mengeluarkan biaya keagenan untuk memonitor pihak

agen melalui antara lain budget restriction, kebijakan kompensasi, aturan-aturan

operasi, dan lainnya. Teori ekonomi memprediksi bahwa insentif yang pantas bagi

eksekutif akan menimbulkan perilaku manajerial yang cenderung mengelola

operasi perusahaan secara efisien, sehingga pemegang saham dapat menggunakan

skema kompensasi untuk memonitor dan memotivasi manajer agar meningkatkan

kinerja perusahaan dan mengambil keputusan yang meningkatkan nilai

perusahaan (Corrigan et al 1999 dalam Ulupui, dkk 2014).

Pemegang saham (stakeholders) seringkali memusatkan perhatiannya

terhadap pemberian Kompensasi Eksekutif dalam perusahaannya. Alasannnya
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adalah kompensasi yang diberikan kepada eksekutif seringkali tidak sebanding

dengan hasil yang didapatkan perusahaan dan kontribusi yang diberikan oleh

eksekutif tersebut sehingga diperlukan tindakan untuk mengevaluasi hal ini

(Sands 2014 dalam Suherman, dkk 2016). Seorang eksekutif seringkali menerima

jumlah kompensasi yang luar biasa tinggi untuk kinerja yang biasa-biasa saja.

Sudarsono (2002) dalam Suherman, dkk (2016) mengemukakan bahwa dengan

mengaitkan Kompensasi Eksekutif dengan Kinerja Perusahaan, maka para

eksekutif ini akan lebih termotivasi untuk mengambil keputusan-keputusan yang

menguntungkan dan yang bisa memaksimalkan nilai pemegang saham.

Menurut Bizjak, et al., (2013) dalam Suherman, dkk (2016) menyatakan

bahwa besarnya kompensasi yang diterima eksekutif dalam sebuah perusahaan

memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan atau dengan kata lain seorang

eksekutif dalam perusahaan tersebut akan mendapatkan peningkatan kompensasi

disertai dengan meningkatnya nilai (value) perusahaan yang merupakan hasil dari

kinerja yang baik pula.

Pemberian kompensasi bertujuan untuk mengatasi masalah keagenan. Agar

kebijakan tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan sistem pengelolaan

internal yang disebut mekanisme corporate governance (Jensen et al., 1976 dalam

Suherman, dkk 2015). Menurut teori keagenan, kompensasi hanyalah salah satu

bentuk kontrol para pemegang saham. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan

oleh pemegang saham, maka para manajer akan selalu bersikap oportunis dan

berorientasi pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan mengorbankan

kepentingan pemegang saham (Prasetyantoko 2008 dalam Suherman, dkk 2015).

Oleh karena itu mekanisme corporate governance diperlukan untuk

menekan perilaku eksekutif yang akan merugikan pemegang saham. Menurut

Jensen et al. (1976) dalam Suherman, dkk (2015) menyatakan bahwa

Kepemilikan Institusional adalah salah satu bentuk mekanisme corporate

governance yang dapat membantu mengendalikan konflik keagenan. Hal ini

dikarenakan peran Kepemilikan Institusional dalam melakukan pengawasan

hampir sama dengan dewan komisaris independen. Sebagai pemegang saham,

mereka dapat menentang rencana Kompensasi Eksekutif perusahaan, karena

Kepemilikan Institusional memiliki wewenang yang berbeda dengan pemegang
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saham individual. Menurut Shleifer dan Vishny (1986) dalam Suherman, dkk

(2015) menunjukkan bahwa keberadaan large shareholders (termasuk

kepemilikan institusi) meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan

mengurangi diskresi manajerial.

Sumber-sumber bacaan tentang kompensasi direksi telah banyak yang

berfokus pada firm size atau ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor penting

dari skema bonus direksi. Alasannya adalah karena dalam mengelola ukuran

perusahaan dengan skala besar, akan membutuhkan kemampuan dan keahlian

yang lebih jika dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil

(Fanani & Mikail 2010). Menurut Suherman, dkk (2016) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan mempengaruhi besaran kompensasi yang diterima oleh

eksekutif dalam sebuah perusahaan. Tanggung jawab yang dipikul oleh seorang

eksekutif dalam sebuah perusahaan dan ukuran perusahaan itu sendiri mempunyai

hubungan yang berbanding lurus dimana semakin besar ukuran perusahaan itu,

semakin besar pula tanggung jawab yang dipikul eksekutif tersebut.

Adapun fenomena yang diambil dalam penelitian ini mengenai Kepemilikan

Institusional terhadap Kompensasi Eksekutif yaitu PT Pelayanan Tempuran Emas

Tbk antara tahun 2014 dan 2015.

PT. Pelayanan Tempuran Emas Tbk didirikan di Jakarta tanggal 17

September 1987 merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang merintis

pelayanan pengiriman barang dalam peti kemas melalui jalur laut.

Tabel 1. PT. Pelayanan Tempuran Emas Tbk Tahun 2014-2015

Tahun Kepemilikan Institusional Kompensasi Eksekutif
2014 0,86030% 6.300.000.000
2015 0,80844% 4.400.000.000

Sumber: data telah diolah

Dari fenomena tabel 1, dapat dilihat bahwa Kepemilikan Institusional

mengalami penurunan antara 2014 dan 2015 sebesar 0,05816% dan Kompensasi

Eksekutif juga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.900.000 antara tahun 2014

dan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak

mempengaruhi Kompensasi Eksekutif, artinya bahwa mekanisme corporate

governance pada perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih efisien dalam
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menjalankan kewenangannya dalam melakukan monitoring, mereka tidak

mendorong untuk meningkatkan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh

para eksekutif Suherman, dkk (2016). Hasil penelitian Suherman, dkk (2016)

didukung oleh penelitian dari Mardiyati, dkk (2013) dan Suherman, dkk (2015)

menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan

terhadap Kompensasi Eksekutif.

Selain itu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Kepemilikan

Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kompensasi Eksekutif Suherman,

dkk (2011) menyatakan bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh investor

institusional tidak hanya sebagai pengawasan tetapi dapat juga menjadi kontrol

manajer perusahaan yang menempatkan anggota keluarga mereka sebagai

eksekutif di perusahaan. Menurut Rowley & Jackson (2012, hlm. 145)

Kepemilikan Institusional yaitu saham yang dimiliki oleh dana pensiun dapat

membatasi atau mengendalikan pembayaran kepada pihak eksekutif pada

pertemuan tahunan para pemegang saham. Hasil penelitian Suherman, dkk (2011)

didukung oleh penelitian dari Parthasarathy, et al., (2006) menyatakan bahwa

Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kompensasi

Eksekutif.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan perusahaan jasa telegrap

elektromagnetik pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 oktober

1856 dimana PT. Telekomunikasi Indonesia adalah BUMN yang bergerak di

bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia.

Tabel 2. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Tahun 2013-2014

Tahun Kinerja Perusahaan Kompensasi Eksekutif
2013 10,5% 77.800.000.000
2014 3,0% 95.700.000.000

Sumber: data telah diolah

Dari fenomena pada tabel 2, dapat dilihat bahwa Kinerja Perusahaan

mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2014 dengan nilai sebesar 7,5% namun

Kompensasi Eksekutifnya mengalami kenaikan dengan nilai sebesar

Rp.17.900.000.000 antara tahun 2013 dan 2014.
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Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Perusahaan tidak mempengaruhi

Kompensasi Eksekutif, artinya bahwa tidak ada hubungan antara premi saham

dengan tingkat kompensasi (compensation level) Suherman, dkk (2015). Hasil

penelitian Suherman, dkk (2015) didukung oleh penelitian dari Parthasarathy, et

al., (2006) dan Suherman, dkk (2015) menyatakan bahwa Kinerja Perusahaan

tidak berpengaruh signifkan terhadap Kompensasi Eksekutif.

Adapun penelitian menurut Mardiyati, dkk (2013) yang menyatakan Kinerja

Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kompensasi Eksekutif. Hal ini

menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan memiliki kewajiban dalam peningkatan

Return On Asset (ROA) karena ini akan memberikan penilaian pada kinerja dari

sebuah perusahaan. Menurut Rahmawati (2012, hlm. 108) menyatakan bahwa

dalam pemberian Kompensasi Eksekutif dari pandangan akuntansi biasanya

didasarkan pada laba bersih. Karena laba bersih mempunyai faktor yang tinggi

dalam komponen pemberian kompensasi. Hasil penelitian Mardiyati, dkk (2013)

didukung oleh penelitian dari Darmadi (2011), Fanani & Mikail (2010) dan

Vidyatmoko, dkk (2009), menyatakan bahwa Kinerja Perusahaan berpengaruh

signifkan terhadap Kompensasi Eksekutif.

PT. Rukun Raharja Tbk berdiri pada tanggal 24 Desember 1993 sebagai

penyedia energi terintegrasi dari hulu sampai ke hilir yang meliputi jasa

penunjang pertambangan minyak dan gas bumi, pengelola pelabuhan dan bongkar

muat peti emas.

Tabel 3. PT. Rukun Raharja Tbk Tahun 2014 - 2015

Tahun Ukuran Perusahaan Kompensasi Eksekutif
2014 1.632.705.228.440 8.312.818.520
2015 2.088.149.150.000 8.140.415.705

Sumber: data telah diolah

Dari fenomena pada tabel 3, dapat dilihat bahwa Ukuran Perusahaan terjadi

kenaikan antara tahun 2014 dan 2015 dengan nilai sebesar 455.443.921.560 dan

Kompensasi Eksekutifnya mengalami penurunan Rp. 172.402.815 antara tahun

2014 dan 2015.
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Ukuran Perusahaan menunjukkan bahwa tidak mempengaruhi Kompensasi

Eksekutif, artinya bahwa besar kecilnya variabel Ukuran Perusahaan tidak

mempengaruhi besar kecilnya skema bonus direksi (Fanani & Mikail 2010).

Selain itu terdapat penelitian yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap kompensasi eksekutif Naimah (2003), artinya

bahwa rasio penjualan terhadap aktiva dan rasio laba terhadap aktiva keduanya

berhubungan signifikan dengan kompensasi. Menurut Prasetyantoko (2008, hlm.

79) menyatakan bahwa dalam penentuan Kompensasi Eksekutif, para konsultan

penggajian tidak menganjurkan penggajian berdasarkan tingkat keuntungan

perusahaan, melainkan besaran (size) perusahaan. Makin besar perusahaan, makin

besar pula kompensasinya, bukan makin untung, makin tinggi tingkat

kompensasinya. Hasil penelitian Naimah (2003) didukung oleh penelitian Cyert,

et al., (2002), Parthasarathy, et al., (2006), Fanani & Mikail (2010), Suherman,

dkk (2011), Darmadi (2011), Mardiyati, dkk (2013), Suherman, dkk (2015).

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu

(justifikasi/karakteristik penelitian) salah satunya mengacu pada peneliti dari

Suherman, dkk (2015), yang menggunakan variabel Kinerja Perusahaan,

komisaris independen, kepemilikan institusi, Ukuran Perusahaan populasi

penelitian perusahaan terdaftar dalam LQ 45 periode 2009–2012, sedangkan

penelitian ini menggunakan variabel yaitu Kepemilikan Institusional, Kinerja

Perusahaan dan Ukuran Perusahaan, populasi penelitian perusahaan infrastruktur,

utilities dan transportasi yang berkaitan dengan fenomena yaitu PT. Pelayanan

Tempuran Emas Tbk tahun penelitian 2014-2015, PT. Telekomunikasi Indonesia

Tbk tahun penelitian 2013-2014 dan PT. Rukun Raharja Tbk tahun penelitian

2014-2015. Dari hasil fenomena dan gap research masih ada hasil yang belum

konsisten dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kompensasi

Eksekutif diantaranya Kepemilikan Institusinal, Kinerja Perusahaan dan Ukuran

Perusahaan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa masih perlunya penelitian lebih

lanjut terhadap pengaruh antara variabel tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja

Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kompensasi Eksekutif”.
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I.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kompensasi

Eksekutif?

b. Apakah Kinerja Perusahaan berpengaruh terhadap Kompensasi

Eksekutif?

c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kompensasi

Eksekutif?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap

Kompensasi Eksekutif.

b. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Kompensasi

Eksekutif.

c. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kompensasi

Eksekutif.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan refrensi dan

perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan

pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Perusahaan dan Ukuran

Perusahaan terhadap Kompensasi Eksekutif.

b. Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan

dalam menetapkan kebijakan maupun langkah stratejik perusahaan

sehubungan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan Kinerja

Perusahaan.
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