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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh 

pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Dalam lingkungan persaingan 

global yang terjadi saat ini banyak perusahaan di negara berkembang, salah 

satunya Indonesia, dituntut untuk menunjukkan performa yang lebih baik. 

Hal tersebut ditujukan agar perusahaan dapat mencapai nilai maksimum 

perusahaan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di antara para 

pesaingnya (Putri, 2011). Dengan daya saing strategis dan keunggulan para 

persaing yang ada, suatu perusahaan mampu mencapai tujuan utamanya yaitu 

mendapatkan laba di atas rata-rata serta dapat meningkatkan nilai 

perusahaannya pada titik maksimum. Adanya persaingan usaha dan semakin 

rumitnya situasi yang dihadapi perusahaan masa kini  menuntut peran seorang 

manajer yang semakin luas. Manajer keuangan  harus mampu untuk 

melaksanakan fungsi dan perannya agar perusahaan tetap berkembang, fungsi 

seorang manajer yaitu keputusan yang diambilnya harus dapat meningkatkan 

nilai perusahaan.  

Octavia (2013) nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan 

kemakmuran pemegang saham, semakin tinggi harga saham maka semakin 

tinggi pula nilai  perusahaan. Brigham dan Houston (2010) mengatakan 

tujuan utama dalam manajemen adalah memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham (stockholder wealth maximization) yang diterjemahkan menjadi 
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memaksimalkan harga saham biasa perusahaan atau maksimisasi nilai 

perusahaan. Menurut Sartono (2010), tujuan memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang 

atau present value  semua keuntungan pemegang saham yang diharapkan 

akan diperoleh dimasa yang akan datang.  

Tata kelola perusahaan yang baik akan menghasilkan output yang baik 

bagi perusahaan baik itu berupa laba yang maksimal, serta kinerja yang 

semakin baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kurniawan dan 

Indriantoro (2000)  dalam Susanti (2010) menunjukkan beberapa indikasi 

buruknya praktik corporate governance di Indonesia yaitu: (1) Struktur 

kepemilikan yang masih didominasi keluarga sehingga perlindungan terhadap 

investor kecil masih lemah, (2) Fungsi dewan komisaris dalam membawa 

inspirasi atau kepentingan pemegang saham non mayoritas juga masih lemah, 

(3) Belum adanya kewajiban untuk membentuk audit committee sehingga 

informasi keuangan yang disampaikan diragukan kualitasnya, (4) Praktek fair 

business yang masih lemah, (5) Transparansi dan disclosure yang masih 

rendah, (6) Praktek manajemen risiko yang belum baik, dan (7) Perlindungan 

terhadap kreditur yang masih lemah. Masalah corporate governance muncul 

karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance) seperti adanya monitoring dengan cara memperbesar 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dan peran monitoring yang 

dilakukan dewan komisaris independen diharapkan akan meningkatkan 
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kinerja perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya dewan direksi harus 

mengelola perusahaan  dengan baik sehingga terciptanya kinerja perusahaan 

yang baik maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Serta untuk 

meningkatkan kepercayaan para shareholder dalam menilai laporan keuangan 

maka diperlukan seorang auditor independen yang memiliki kompetensi 

memadai dalam menilai integritas laporan keuangan perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas audit. Dalam penelitian ini, indikator good corporate 

governance yang digunakan adalah dewan komisaris independen, dewan 

direksi, dan kualitas audit. 

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi  nilai perusahaan adalah 

kebijakan hutang yang dilakukan perusahaan. Menurut Brigham dan Houston 

(2010) nilai perusahaan bergantung pada peluangnya untuk tumbuh dimana 

peluang ini bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menarik modal. 

Menurut Sulistiono (2010) kebijakan hutang sangat sensitif terhadap 

perubahan nilai perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang maka semakin 

tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan 

menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. Kebijakan hutang 

dapat digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan yang diinginkan namun 

kebijakan hutang juga tergantung dari ukuran perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan yang besar relatif lebih mudah untuk akses ke pasar modal. 

Kemudahan ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar relatif lebih mudah 

memenuhi sumber dana dari hutang melalui pasar modal.  
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Keputusan keuangan lainnya yang digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan adalah cash holding. Cash holding adalah 

menahan sejumlah kas dalam perusahaan (Sulistiani, 2013). Hal ini 

merupakan informasi yang berharga bagi investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Penentuan tingkat cash holding perusahaan merupakan 

salah satu keputusan keuangan penting yang harus diambil oleh seorang 

manajer keuangan. Cash holding dapat digunakan untuk beberapa hal, antara 

lain dibagikan kepada para pemegang saham berupa dividen, melakukan 

pembelian kembali saham, melakukan investasi atau menyimpannya untuk 

kepentingan perusahaan dimasa depan. Perusahaan harus dapat menjaga kas 

yang dimiliki pada tingkat yang optimal karena menahan kas yang terlalu 

besar dalam aktiva adalah hal yang tidak produktif karena akan memerlukan 

biaya yang tinggi dalam pemeliharaannya.  

Para investor akan melihat situasi ini sebagai sebuah sinyal yang 

menggambarkan tingkat efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola 

dananya dan menjadi tolak ukur dalam menentukan naik dan turunnya nilai 

perusahaan. Penelitian mengenai nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh 

corporate governance ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

tersebut sebenarnya didasarkan pada  tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

efektivitas dari pelaksanaan implementasi corporate governance yang 

terdapat pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan demikian untuk 

meningkatkan nilai perusahaan ada beberapa faktor-faktor yang dapat 
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mempengaruhi nilai perusahaan yaitu good corporate governance, kebijakan 

hutang dan cash holding.  

 Namun demikian, meskipun mempunyai tujuan yang sama beberapa hasil 

dari penelitian-penelitian tersebut masih ditemukan adanya perbedaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isshaq (2009) menunjukkan hubungan positif 

signifikan antara variabel corporate governance yaitu ukuran dewan direksi 

dan pertemuan dewan serta terdapat hubungan negatif antara dewan komisaris 

independen dengan nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Siallagan 

dan Machfoedz (2006) menunjukkan bahwa variabel corporate governance 

yaitu dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Lee (2008) menemukan 

hubungan negatif antara mekanisme corporate governance yaitu ukuran 

dewan direksi dengan nilai perusahaan. Pada penelitian Herawaty (2008) 

ditemukan hubungan positif signifikan antara variabel corporate governance 

yaitu kualitas audit terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Herawaty (2006) serta Rachmawati dan Triatmoko (2007) yang 

manyebutkan adanya hubungan positif signifikan antara kualitas audit dan 

nilai perusahaan. Herawaty (2006) menyatakan bahwa mekanisme fungsi 

pengawasan dan kontrak yang bertujuan untuk mengatasi terjadinya konflik 

kepentingan antara agen dan prinsipal melalui audit atas laporan keuangan 

agar tingkat kepercayaan pihak eksternal perusahaan terhadap 

pertanggungjawaban semakin tinggi dapat dilakukan melalui penggunaan jasa 

pihak ketiga (auditor) yang berasal dari KAP yang berkualitas. 
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Penelitian tentang kebijakan hutang yang dilakukan oleh Ika dan 

Shiddiq (2013) menyatakan kebijakan hutang tidak mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sukirni dan Avriansyah (2012) menyebutkan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh positif  dan signifikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Lee (2008) menemukan hubungan 

bahwa nilai perusahaan yang diproksikan dengan market to book ratio 

berhubungan negatif dengan cash holding. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan cash holding yang tinggi menyebabkan investor 

khawatir bahwa manajer lebih mempunyai kekuasaan untuk menghamburkan 

sumber daya perusahaan pada value destroying projects (proyek yang 

merusak nilai). Namun, pada penelitian lain menunjukkan bahwa kepemilikan 

kas memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

didukung oleh Chen (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan kas dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi semua pembiayaan dan 

meningkatkan nilai tambah dengan menciptakan investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan.  

Dengan masih ditemukan banyaknya perbedaan dan ketidakkonsistenan 

dalam hasil penelitian-penelitian terdahulu, serta fenomena-fenomena yang 

ada maka peneliti melakukan pengujian kembali dengan judul “Pengaruh 

Good Corporate Governance, Kebijakan Hutang dan Cash Holding Terhadap 

Nilai Perusahaan” (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Sektor Infrastruktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Adapun perbedaan penelitian ini 
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dengan penelitian sebelumnya yaitu  terletak pada sampel penelitian, dimana 

sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor Infrastruktur 

sedangkan sampel pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan 

manufaktur.  

Alasan peneliti mengambil perusahaan infrastruktur adanya beberapa 

kasus yang ditemukan.  Sepanjang kuartal pertama hingga ketiga tahun 2014, 

investasi dari negeri sakura di Indonesia tercatat sebesar USD 2,04 milyar. 

Angka tersebut menempatkan Jepang pada posisi kedua setelah Singapura 

yang telah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar USD 4,89 miliar 

pada periode yang sama. Di antara sektor-sektor industri, investasi tertinggi 

Jepang di Indonesia adalah industri kendaraan bermotor, alat transportasi dan 

industri logam dengan nilai investasi sebesar USD 880,6 juta, dan industri 

mesin & elektronik dengan nilai investasi sebesar USD 384,5 juta. 

(www.kemenperin.go.id). 

Dengan kasus di atas hal ini menandakan bahwa perusahaan di sektor 

Infrastruktur di Indonesia banyak diminati oleh investor-investor asing tidak 

hanya Jepang saja. Menperin mengharapkan, para investor Jepang terus 

mengembangkan usahanya di Indonesia, karenanya pemerintah Indonesia 

terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain dengan 

memberikan kemudahan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) Pusat di BKPM. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yaitu antar lain, good corporate governance, 

kebijakan hutang, dan cash holding.  Maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan good corporate 

governance, kebijakan hutang, dan cash holding terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris dan 

menganalisis faktor-faktor seperti good corporate governance, kebijakan 

hutang, dan cash holding mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012 – 2014. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui nilai perusahaan pada perusahaan di sektor Infrastruktur 

2. Memberikan informasi kepada para investor mengenai tingkat nilai 

perusahaan pada perusahaan di sektor Infrastruktur.  

3. Kegunaan teoritis yaitu sebagai acuan atau referensi bagi pelaksana 

penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi keuangan dan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta hasil penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan 
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bukti tambahan atas penelitian -penelitian sebelumnya yang belum 

menemukan suatu kesepakatan. 

 

 


