
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Remunerasi adalah imbalan yang diterima oleh manajer atas kinerjanya baik 

berbentuk finansial atau non finansial. Krisis keuangan global berdampak pada 

kerugian pribadi manajer serta penurunan kinerja manajer. Sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut kinerja manajer yang menurun dapat diatasi dengan 

remunerasi (Probohudono, Perwitasari, dan Putra, 2016). Pemerintah melalui Otoritas 

Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan 

Publik, untuk mengatasi hal tersebut. 

Menurut OJK (2014) komite remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi 

dan tugas dewan komisaris terkait remunerasi terhadap anggota direksi dan anggota 

dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi adalah membantu 

dewan komisaris dalam menetapkan remunerasi anggota dewan komisaris dan 

direksi. Otoritas Jasa Keuangan tidak mewajibkan adanya komite remunerasi pada 

emiten atau perusahaan publik, akan tetapi emiten atau perusahaan publik wajib 

memiliki fungsi remunerasi yang mana fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh 

komite remunerasi secara terpisah atau dilakukan oleh dewan komisaris (bagi emiten 

atau perusahaan publik yang tidak memiliki komite remunerasi). Dengan adanya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite 

Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, peneliti memprediksi 



 

 

1 

 

kedepannya perusahaan yang sampai dengan saat ini belum memiliki komite 

remunerasi akan membentuk komite remunerasi sehingga fungsi remunerasi di dalam 

perusahaan menjadi lebih efektif. Selain itu peneliti juga memprediksi jika komite 

remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik maka kinerja 

perusahaan juga akan semakin baik. Komite remunerasi akan membantu 

menyelaraskan informasi antara perusahaan dan pemegang saham yang merupakan 

salah satu tujuan dari corporate governance melalui laporan tahunan sebagai 

mediator.  

Beberapa penelitian yang membahas hal yang sama dengan penelitian ini 

adalah Ruparelia dan Njuguna (2016) mengkaji ada tidaknya pengaruh dewan 

remunerasi dan kinerja perusahaan di Kenya. Dewan remunerasi diukur dengan total 

biaya tahunan dewan, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan 

proksi Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Dividen Yield (DY), dan 

Earning Per Share (EPS). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dewan 

remunerasi dengan DY, namun ROE, ROA, dan EPS tidak.  

Zakaria (2018) mengkaji pengaruh komite audit dan komite remunerasi pada 

kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan 

komite remunerasi tidak berpengaruh pada ROA dan NPM. 

Isu keberadaan wanita pada komposisi dewan komisaris merupakan salah satu 

faktor yang sering dibahas dan mempunyai peran penting pada kinerja perusahaan. 

Carter, Souza, Simkins, dan Simpson (2007) menyebutkan bahwa wanita memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan pria pada umumnya dan koneksi eksternal 

terhadap lingkungan yang berbeda. Selain itu wanita dinilai memiliki sikap hati-hati 
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yang tinggi, lebih menghindari resiko, dan lebih teliti dari pria (Kusumastuti, 

Supatmi, dan Sastra, 2007). Herring et al., (2009) menyatakan bahwa keberadaan 

wanita dalam tata kelola korporat dapat memberikan pengembalian yang tinggi, basis 

pelanggan yang tinggi dan keuntungan yang meningkat karena mempunyai tingkat 

kreativitas yang lebih beragam sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  

Beberapa penelitian terkait peranan wanita dalam dewan terhadap kinerja 

perusahaan secara empiris telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Isidro 

dan Sobral (2014) menunjukkan bahwa kehadiran wanita dalam dewan di perusahaan 

tidak mempengaruhi nilai perusahaan apabila diukur dengan Tobin Q, namun peneliti 

menemukan bahwa wanita dalam dewan memiliki efek positif pada kinerja keuangan 

yang diukur dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Sales (ROS) dan 

kepatuhan sosial etika perusahaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa representasi 

wanita yang lebih besar di dewan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan yang lebih baik dan melalui kepatuhan etis dan sosial yang lebih 

besar. Scholtz dan Kieviet (2018) meneliti pengaruh board diversity pada kinerja 

perusahaan di perusahaan Top 100 Afrika Selatan yang tercatat di Bursa Efek 

Johannesburg. Board diversity diukur dengan menggunakan proporsi wanita pada 

dewan, keberagaman etnis pada dewan, jumlah direksi dengan kualifikasi bisnis, dan 

ukuran dewan. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan Tobins Q dan Return 

On Asset, dan hasilnya menunjukkan bahwa proporsi wanita pada dewan, jumlah 

direksi dengan klasifikasi bisnis, dan ukuran dewan berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan di Afrika Selatan, sementara keberagaman etnis pada dewan 

berhubungan negatif dengan kinerja perusahaan di Afrika Selatan. 
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Di sisi lain, hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian jumlah 

proporsi wanita terhadap kinerja perusahaan. Darmadi (2013) melakukan penelitian 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Blau index digunakan untuk 

menilai tingkat keragaman, selanjutnya untuk mengetahui keberadaan wanita di 

dewan digunakan variabel dummy dan tingkat persentase. Blau index menunjukkan 

bahwa keberagaman tidak berpengaruh pada Return On Asset dan Tobins Q. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa representasi wanita di dewan berpengaruh 

negatif dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return On Asset dan Tobin 

Q. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil, yang cenderung 

merupakan perusahaan keluarga, lebih mungkin untuk memiliki proporsi anggota 

dewan wanita yang lebih tinggi pada dewan manajemen. Shafique, Idress, dan Yousaf 

(2014) juga melakukan penelitian terkait proporsi jumlah wanita di Pakistan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah wanita di dewan direksi memiliki dampak yang 

signifikan pada kinerja perusahaan sementara persentase wanita di dewan dan 

kehadiran Chief Executive Officer (CEO) wanita tidak memiliki dampak yang 

signifikan pada kinerja perusahaan. 

Dari review penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kajian terkait pengaruh 

komite remunerasi terhadap kinerja perusahaan belum banyak dilakukan. Selain itu 

hasil kajian penelitian komite remunerasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

belum konsisten, padahal keberadaan komite remunerasi penting dalam sebuah 

perusahaan. Kesenjangan kajian tersebut merupakan salah satu faktor yang 

mendorong dilakukannya kajian ini. Selanjutnya, kajian ini akan mengkaji pengaruh 

komite remunerasi terhadap kinerja perusahaan. Komite remunerasi diukur dengan 
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menggunakan jumlah anggota komite remunerasi, independensi anggota komite 

remunerasi, jumlah penyelenggaraan rapat, kompetensi anggota komite remunerasi, 

dan proporsi jumlah wanita pada komite remunerasi.  

Selain variabel diatas, peneliti memasukkan variabel pengaruh POJK terhadap 

kinerja perusahaan yang diharapkan bisa memberikan sumbangan pada penelitian 

sejenis yang pernah dilakukan. Dalam kajian ini penulis menggunakan variabel 

kontrol ukuran perusahaan dan umur perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Komite 

Remunerasi Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 - 2017”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah anggota komite remunerasi berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ?  

2. Apakah independensi anggota komite remunerasi berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan? 

3. Apakah jumlah penyelenggaraan rapat komite remunerasi berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan? 

4. Apakah kompetensi anggota komite remunerasi berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan? 

5. Apakah proporsi jumlah wanita dalam komite remunerasi berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan? 
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6. Apakah peraturan Otoritas Jasa Keuangan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulisan dari kajian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh 

jumlah anggota komite remunerasi terhadap kinerja perusahaan. 

2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh 

independensi anggota komite remunerasi terhadap kinerja perusahaan. 

3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh 

jumlah penyelenggaraan rapat komite remunerasi terhadap kinerja 

perusahaan. 

4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh 

kompetensi anggota komite remunerasi terhadap kinerja perusahaan. 

5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh 

proporsi jumlah wanita dalam komite remunerasi terhadap kinerja 

perusahaan. 

6. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kinerja perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut: 

a. Dari segi teoritis 

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh komite remunerasi dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan terhadap kinerja perusahaan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan 

pengetahuan bagi penelitian sejenis maupun civitas akademika 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan 

dan kemajuan terkait Corporate Governance. 

b. Dari segi praktik 

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat 

mengambil sikap yang tepat terkait komite remunerasi dalam 

pengaruhnya pada kinerja perusahaan.  

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat lebih 

mematuhi peraturan terkait komite remunerasi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di Indonesia.  
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam karya tulis ini dibagi dalam lima bab, sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,  rumusan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan landasan teori, literatur review, kerangka 

pemikiran,  penelitian terdahulu, , dan pengembangan hipotesa. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan besarnya populasi dan sampel dalam penelitian, 

sumber dan teknik data terkumpul, variabel penelitian dan teknik analisis data. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang analisis data dan hasil penelitian yang 

menguraikan tentang pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil analisis 

yang dihubungkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan, dan saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

 


