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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

      Krisis keuangan global telah terjadi beberapa kali di Indonesia. 

Yang pertama terjadi pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh 

berubahnya neraca pembayaran, yang kedua terjadi pada tahun 2008 yang 

disebabkan oleh ambruknya industri keuangan AS yang kemudian berimbas 

juga pada pola keuangan dunia termasuk Indonesia. Dan krisis keuangan yang 

terbaru disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 (Dilansir dari 

detik.com). Pandemi COVID-19 ini muncul pertama kali di Wuhan, China 

pada tahun 2019 dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menyebar hampir 

keseluruh dunia. Krisis yang disebabkan pandemi COVID-19 merupakan  

krisis yang berkaitan dengan kesehatan dan mempunyai dampak yang luas 

(Mathew & Sivaprasad, 2020). Krisis pandemi COVID-19 ini hampir dialami 

oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali di negara Indonesia. 

Semakin merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia ini, memungkinkan 

Indonesia mengalami resesi ekonomi. Menurut Astuti & Mahardhika (2020) 

mengungkapkan bahwa resesi ekonomi dapat terjadi yang disebabkan oleh 

bebrapa factor, seperti menyurutnya permintaan ekspor dan impor serta 

melemahnya kegiatan bisnis antar negara.   

     Jika persoalan pandemi COVID-19 ini semakin berlarut tanpa 

adanya penanganan cepat, maka akan berdampak pada pergerakan ekonomi 

negara. Awal masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia membuat kegiatan 

ekonomi dan bisnis mengalami pergerakan yang tidak stabil. Pergerakan 

ekonomi negara yang tidak stabil ini berakibat pada pertumbuhan ekonomi 

yang mengalami penurunan. Dikutip dari Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (2020) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

tahun 2020 menghadapi penurunan berkisaran -2,07 %  jika disamakan pada 

tahun 2019. Dan jika diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) 

sesuai dengan dasar harga yang berlaku yakni sebesar Rp 15.434,2 triliun 

sedangkan PDB per kapita sebesar Rp 56,9 juta atau setara dengan 
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US$3.911,7.  Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya anjuran pemerintah 

mengenai pembatasan kegiatan secara besar-besaran yang  hampir diterapkan 

diseluruh daerah di Indonesia serta penerapan lockdown di berbagai negara. 

Hal tersebut otomatis memberhentikan seluruh aktivitas keluar masuknya 

transaksi antar negara. Mulai dari kegiatan bisnis hingga kegiatan ekspor dan 

impor barang maupun jasa. Krisis keuangan Indonesia tersebut berlangsung 

cukup lama selama pandemi COVID-19. 

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

      Dapat dilihat lebih jelas pada grafik diatas, telah terjadi penurunan begitu 

drastis yang dialami Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 

mengalami penurunan yang sangat mencolok mencapai angka minus 2,07% jika 

dibandingkan pada tahun 2019 yang berada pada angka 5,02%. Penurunan 

ekonomi tahun 2020 ini menjadi yang paling memprihatinkan dimana selama 

kurun waktu 1 tahun, penurunan ekonomi Indonesia sudah mengalami penurunan 

yang begitu drastis. Yang awalnya berada pada kisaran angka 5% menurun drastis 

dibawah angka 0%.  Hal tersebut menjadi pukulan bagi Indonesia yang harus 

berupaya keras dalam menaikkan kembali pertumbuhan ekonomi  hingga 

mencapai angka rata-rata. Meskipun pada tahun 2008 juga pernah terjadi krisis 

ekonomi, tetapi penurunan angka pada tahun tersebut tidak separah tahun 2020.  
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      Bisa dibilang selama terjadi nya krisis ekonomi yang pernah dialami 

Indonesia, krisis ekonomi pada tahun 2020 ini merupakan krisis yang paling 

mengkawatirkan. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, diperlukan 

penanganan serius untuk mengembalikan keadaan. Segala upaya penyelamatan 

krisis pandemi COVID-19 ini telah dipikirkan oleh semua kalangan termasuk 

pemerintah, yang dimulai dengan menurunkan angka penyebaran COVID-19 

terlebih dahulu. Dimulai dari penerapan social distancing, pembatasan mobilitas 

masyarakat, penerapan lockdown diberbagai daerah hingga Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbagai kebijakan yang diambil 

pemerintah dalam menurunkan angka penularan dan kematian akibat pandemi 

COVID-19 ini, berakibat pada menurunnya pendapatan berbagai sektor industri. 

Mulai dari sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor 

perdagangan dan sektor-sektor lainnya.  

Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

 

      Dilihat dari gambar diatas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 

membuat beberapa sektor ekonomi mengalami keterpurukan. Kurang lebih 

terdapat sembilan sektor ekonomi yang berada pada angka minus yang masuk 

dalam kondisi  kontraksi. Mulai dari sektor transportasi dan pergudangan, sektor 
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perdagangan reparasi mobil dan motor, sektor kontruksi, sektor jasa lainnya, 

sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Diantara 

kelima sektor tersebut, sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor 

yang paling terpuruk dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang 

mencapai angka -15,04%. Yang kemudian diikuti oleh keempat sektor industri 

lainnya yang mengalami penurunan. Dengan diterapkannya pemberlakuan anjuran 

pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, yang bertujuan untuk 

memotong rantai penularan virus COVID-19 tersebut membuat penurunan jumlah 

penumpang yang secara drastis.  

      Menurut Aman & Altass (2021) menyatakan bahwa sektor transportasi 

sendiri merupakan gabungan dari beberapa industri, meliputi industri penerbangan 

dan logistik, industri kelautan, industri kereta api, industri infrastruktur 

transportasi dan jalan. Sektor transportasi memiliki peran penting dalam 

perekonomian Indonesia, karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor 

industri yang mampu mendorong globalisasi. Hal itu dikarenakan sektor 

transportasi berhubungan dengan industri pariwisata dan perdagangan lokal 

maupun internasional. Dimasa pandemi COVID-19 seperti saat ini, penutupan dan 

pemberhentian beberapa industri pariwisata dan aktivitas perdagangan telah 

diberlakukan. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya aturan pemerintah mengenai 

pembatasan aktivitas diluar ruangan yang secara otomatis membuat masyarakat 

melakukan semua kegiatan bahkan bekerja dilakukan dari rumah. Hal tersebut 

berdampak pada penurunan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas transportasi, 

karena terjadinya penurunan jumlah penumpang pengguna kendaraan umum 

seperti kereta api, pesawat terbang hingga bus dan angkutan umum lainnya. 

Dengan menurunnya pendapatan yang diperoleh perusahaan transportasi, 

membuat perusahaan melakukan beberapa strategi untuk tetap mampu bertahan 

dimasa sulit. Strategi yang digunakan mulai dari menekan biaya operasional, 

pemangkasan gaji karyawan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).  

      Dalam meningkatkan kembali pendapatan industri sektor transportasi, 

dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha. Dalam 

menjauhkan pelaku usaha sektor transportasi dari kebangkrutan, diperlukan 

sebuah sinergi yang baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Dalam hal ini 
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peran internal perusahaan yakni tata kelola perusahaan dengan lingkungan 

ektsternal sangat penting. Karena menurut Al-Gamrh et al. (2020) tata kelola 

perusahaan dengan lingkungan eksternal perusahaan itu saling berkaitan melalui 

rencana dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Karena tata kelola 

perusahaan memiliki dampak jangka panjang bagi perusahaan. Akan tetapi masih 

terdapat perusahaan yang meremehkan dari pentingnya tata kelola perusahaan 

yang baik bagi kelangsungan perusahaan itu sendiri. Kebanyakan penyebab dari 

kebangkrutan perusahaan transportasi yakni disebabkan oleh buruknya sistem tata 

kelola perusahaan, diantaranya seperti ketidakcocokan antar direksi, kurangnya 

kecermatan dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga menimbulkan 

banyak utang (Dilansir dari kompas.com). Dari gambaran penyebab kebangkrutan  

perusahaan transportasi tersebut diperlukan kematangan pada sistem tata kelola 

perusahaan tersebut.  

      Menurut Bhatt & Bhatt (2017) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

memiliki peran penting dalam perusahaan untuk meningkatkan kualitas bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Dengan kondisi perusahaan yang sedang diambang 

kebangkrutan, diperlukan perbaikan secepatnya dari internal perusahaan untuk 

mampu meningkatkan kembali kinerja perusahaan. Menurut Puni & Anlesinya 

(2020) menyatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik akan  

menampakkan kualitas pemegang saham yang tinggi, begitu pula sebaliknya jika 

suatu perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang buruk akan 

menghilangkan kepercayaan dari pemegang saham. Dengan kurang tepatnya  

penerapan tata kelola suatu perusahaan akan berakibat pada kinerja keuangan 

serta profitabilitas perusahaan. Karena tata kelola perusahaan menjadi salah satu 

pertimbangan penting bagi para investor yang nantinya akan  membuat peluang 

investasi (Investment Opportunity) perusahaan semakin besar.  

Akan tetapi hal ini berbanding dengan keadaan selama pandemi COVID-

19 yang terjadi. Dimana ketika perusahaan sektor transportasi mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang paling terpuruk, disitulah muncul data yang 

mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan realisasi investasi dari sektor 

transportasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020) menyatakan 

bahwa telah terjadi peningkatan realisasi investasi pada bulan Januari – Desember 
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tahun 2020 sebesar 826,3 Triliun dan sektor yang paling berpartisipasi yakni 

sektor transportasi. Data tersebut menjadi bukti telah terjadi peningkatan realisasi 

investasi dibandingkan dengan realisasi investasi pada bulan Januari – Desember 

2019 sebesar 809,6 Triliun yang juga sama terjadi pada sektor transportasi. Hal ini 

dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh situs resmi Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM). Tentunya para investor melakukan investasi dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan. Begitu juga dengan perusahaan yang ingin 

membangkitkan perekonomian melalui para investor.  Sesuai dengan agency 

theory yang menyatakan bahwa agency theory muncul karena adanya kepentingan 

untuk memperoleh kauntungan antara principal dan agent (Dewi & Subardjo, 

2021). Konsep dari corporate governance disini didasarkan pada agency theory 

dimana para investor beranggapan bahwa dengan adanya corporate governance 

yang baik diyakini bahwa perusahaan akan mampu memberikan pengembalian 

dana investasi sesuai dengan yang diinvestasikan oleh para investor. Dengan 

kepercayaan tersebut akan mampu membuat perusahaan lebih banyak memiliki 

keuntungan dana serta  peluang investasi yang tinggi. Sehingga hal tersebut 

menjadi alasan yang mendasar Corporate Governance sebagai variabel modrasi.  

      Dengan melihat semakin meningkatnya investasi pada perusahaan 

transportasi membuat peluang investasi yang dimiliki perusahaan semakin banyak 

pula. Karena hal itu menandakan bahwa perusahaan tersebut sedang berusaha 

untuk meningkatkan infrastruktur perusahaan. Dibutuhkan kerjasama antar direksi 

untuk mampu mengelola dana investor sebaik mungkin, akan tetapi hal ini 

bersebrangan dengan permasalahan yang dialami sebagian besar perusahaan 

transportasi yakni ketidakcocokan pendapat antar direksi. Hal itu membuktikan 

bahwa tata kelola perusahaan pada perusahaan transportasi tersebut sedang tidak 

baik. Menurut Rusdi et al.( 2021) bahwa tata kelola perusahaan yang baik mampu 

menghasilkan suatu bisnis yang positif serta mampu meningkatkan kepercayaan 

investor.  

      Perbaikan kerjasama antar direksi dibutuhkan dalam hal ini untuk mampu 

mengelola keuangan perusahaan. Menurut Dewi & Subardjo (2021) menyatakan 

bahwa dengan banyaknya peluang investasi yang dimiliki perusahaan transportasi 

maka diperlukan kepastian investasi yang mampu menghasilkan keuntungan 
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dimasa depan. Karena jika perusahaan kurang mampu dalam mengambil 

keputusan investasi, hal itu akan membuat semakin banyak utang yang akan 

dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Pratama et al. (2020) menyatakan bahwa 

semakin banyak peluang investasi yang dimiliki suatu perusahaan akan membuat 

semakin besar utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan melihat 

kemungkinan terburuk tersebut, dibutuhkan informasi yang sesuai dengan 

keadaan perusahaan dimasa sekarang. Sesuai dengan signalling theory yang 

mampu memberikan kecukupan data yang saksama yang dibutuhkan oleh para 

investor (Dewi & Subardjo, 2021) 

Akan tetapi hal ini berbanding dengan keadaan selama pandemi COVID-

19 yang terjadi. Dimana ketika perusahaan sektor transportasi mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang paling terpuruk, disitulah muncul data yang 

mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan realisasi investasi dari sektor 

transportasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020) menyatakan 

bahwa telah terjadi peningkatan realisasi investasi pada bulan Januari – Desember 

tahun 2020 sebesar 826,3 Triliun dan sektor yang paling berpartisipasi yakni 

sektor transportasi. Data tersebut menjadi bukti telah terjadi peningkatan realisasi 

investasi dibandingkan dengan realisasi investasi pada bulan Januari – Desember 

2019 sebesar 809,6 Triliun yang juga sama terjadi pada sektor transportasi. Hal ini 

dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh situs resmi Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM). Tentunya para investor melakukan investasi dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan. Begitu juga dengan perusahaan yang ingin 

membangkitkan perekonomian melalui para investor.  Sesuai dengan agency 

theory yang menyatakan bahwa agency theory muncul karena adanya kepentingan 

untuk memperoleh kauntungan antara principal dan agent (Dewi & Subardjo, 

2021). Konsep dari corporate governance disini didasarkan pada agency theory 

dimana para investor beranggapan bahwa dengan adanya corporate governance 

yang baik diyakini bahwa perusahaan akan mampu memberikan pengembalian 

dana investasi sesuai dengan yang diinvestasikan oleh para investor. Dengan 

kepercayaan tersebut akan mampu membuat perusahaan lebih banyak memiliki 

keuntungan dana serta  peluang investasi yang tinggi. Sehingga hal tersebut 

menjadi alasan yang mendasar Corporate Governance sebagai variabel modrasi.  
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      Dengan melihat semakin meningkatnya investasi pada perusahaan 

transportasi membuat peluang investasi yang dimiliki perusahaan semakin banyak 

pula. Karena hal itu menandakan bahwa perusahaan tersebut sedang berusaha 

untuk meningkatkan infrastruktur perusahaan. Dibutuhkan kerjasama antar direksi 

untuk mampu mengelola dana investor sebaik mungkin, akan tetapi hal ini 

bersebrangan dengan permasalahan yang dialami sebagian besar perusahaan 

transportasi yakni ketidakcocokan pendapat antar direksi. Hal itu membuktikan 

bahwa tata kelola perusahaan pada perusahaan transportasi tersebut sedang tidak 

baik. Menurut Rusdi et al.( 2021) bahwa tata kelola perusahaan yang baik mampu 

menghasilkan suatu bisnis yang positif serta mampu meningkatkan kepercayaan 

investor.  

      Perbaikan kerjasama antar direksi dibutuhkan dalam hal ini untuk mampu 

mengelola keuangan perusahaan. Menurut Dewi & Subardjo (2021) menyatakan 

bahwa dengan banyaknya peluang investasi yang dimiliki perusahaan transportasi 

maka diperlukan kepastian investasi yang mampu menghasilkan keuntungan 

dimasa depan. Karena jika perusahaan kurang mampu dalam mengambil 

keputusan investasi, hal itu akan membuat semakin banyak utang yang akan 

dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Pratama et al. (2020) menyatakan bahwa 

semakin banyak peluang investasi yang dimiliki suatu perusahaan akan membuat 

semakin besar utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan melihat 

kemungkinan terburuk tersebut, dibutuhkan informasi yang sesuai dengan 

keadaan perusahaan dimasa sekarang. Sesuai dengan signalling theory yang 

mampu memberikan kecukupan data yang saksama yang dibutuhkan oleh para 

investor (Dewi & Subardjo, 2021) 

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung tentang pengaruh 

Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan, akan tetapi hasil dari 

penelitian tersebut masih beragam. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Al-Gamrh et al.(2020) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan (Corporate 

Governance) memiliki peran penting yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Puni & Anlesinya (2020) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Bhatt & Bhatt (2017) 

menyatakan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan yang positif dan 
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signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hermuningsih et al. (2020) membuktikan 

bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan dalam menaikkan 

kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hussain & Hadi (2019) 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tata kelola perusahaan dengan 

kinerja perusahaan pada perusahaan kontruksi. Tidak berbeda dengan beberapa  

hasil penelitian mengenai pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja 

perusahaan, penelitian mengenai Investment Opportunity (peluang investasi) 

terhadap kinerja perusahaan juga memiliki hasil yang beragam. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Rusdi et al. (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara Investment Opportunity dengan kinerja perusahaan. 

Sahrul, Sobri dan Ratnawati (2020) menyatakan bahwa keputusan investasi 

memilili pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh   oleh Al-Gamrh et al. (2020)menyatakan bahwa 

Investment Opportunity berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan hasil dari beberapa penelitian 

yang masih beragam di atas, maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut 

mengenai pengaruh Investment Opportunity terhadap kinerja perusahaan 

dengan Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan 

sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Investment Opportunity berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan sector transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Corporate Governance memoderasi hubungan antara 

Investment Opportunity terhadap kinerja perusahaan sector transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk menganalisis adanya pengaruh Investment Opportunity terhadap 

kinerja perusahaan sector transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh moderasi Corporate Governance 

terhadap hubungan Investment Opportunity dengan kinerja perusahaan 

sector transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang nantinya akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang menginginkan informasi mengenai 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

      Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberi 

wawasan serta pengetahuan lebih bagi pembaca untuk mengetahui 

pengaruh Investment Opportunity terhadap kinerja perusahaan dengan 

corporate governnce sebagai variabel moderasi pada perusahaan sector 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan serta wawasan penulis dalam merumuskan pengaruh 

Investment Opportunity terhadap kinerja perusahaan dengan 

Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan 

sector transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Bagi Pembaca  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah dan 

memperluas pengetahuan serta wawasan pembaca menyangkut 

factor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan serta menjadi acuan dalam memperluas teori tentang 

factor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 
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