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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Ningtyas dkk. (2014) meneliti tentang pengaruh good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian menggunakan 

penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian menggunakan data sekunder dari Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD), ringkasan kinerja perusahaan dan laporan keuangan 

yang didapat dari BEI. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. 

Indikator good corporate governance terdiri dari kepemilikan 

institusional, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan 

komite audit. Indikator nilai perusahaan terdiri dari closing price dan 

Tobin’s Q. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Indexs tahun 2010-2013 dengan 14 sampel perusahaan 

selama 4 tahun diperoleh data 56 observasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dengan indikator 

Tobin’s Q. proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s 

Q. 
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Thaharah dan Asyik (2016) meneliti tentang pengaruh good 

corporate governance kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komisaris independen, komite audit dan kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan LQ 45. Populasi dalam penelitian adalah 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sampel yang diambil adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Total sampel penelitian 

adalah 18 perusahaan LQ 45 yang ditentukan melalui purposive 

sampling. Metode analisis penelitian menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komisaris 

independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, komite audit 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Santoso (2017) meneliti tentang pengaruh mekanisme good 

corporate governance kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. 

Penelitian merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor logam, kimia dan 

kemasan plastik yang listed di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2011-2016. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria selalu melaporkan laporan keuangan secara berturut-

turut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance 
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yang diproksikan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening. 

Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dkk. (2014) yang sependapat 

dengan hasil penelitian oleh Thaharah dan Asyik (2016). Namun hasil 

penelitian bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Santoso (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk ukuran dewan direksi 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan 

Tobin’s Q dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dkk. 

(2014). Ningtyas dkk. (2014) menemukan bahwa komisaris independen 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, penelitian ini sependapat dengan 

penelitian Thaharah dan Asyik (2016) dan yang terakhir untuk komite 

audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dkk. (2014) yang sependapat 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thaharah dan Asyik (2016). 

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tujuan 

yang diteliti, yaitu meneliti tentang pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang terdahulu 

berhubungan dengan penelitian ini karena indikator Good Corporate 
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Governance yang meliputi kepemilikan institusional, dewan direksi, 

dewan komisaris dan komite audit yang dapat memengaruhi nilai 

perusahaan. 

 

B. Tinjaun Pustaka 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik 

temu antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Konflik antara 

pemilik perusahaan dan manajemen terjadi karena kemungkinan 

tindakan manajemen tidak selalu sesuai dengan keinginan pemilik 

perusahaan. Kondisi ini semakin diperkuat oleh keadaan bahwa 

manajemen sebagai pelaksana operasional perusahaan memiliki 

informasi internal lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan. 

Dalam hal ini, pemilik perusahaan memberikan kewenangan dan 

otoritas kepada manajemen untuk menjalankan perusahaan demi 

kepentingan pemilik perusahaan. 

2. Good Corporate Governance 

Nuswandari (2009) menyatakan bahwa GCG menciptakan 

mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem 

pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi stakeholder 

dan meningkatkan efisiensi bagi perusahaan. Good corporate 

governance merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan 

yang memiliki tujuan utama mengelola risiko signifikan guna 
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memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan 

meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam waktu jangka 

panjang. Forum Corporate Governance on Indonesisa (FGCI) 

menyatakan bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, 

pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan 

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka 

atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusaahan 

tersebut. 

Sutedi (2011) menyatakan bahwa good corporate governance yang 

digunakan organ perusahaan (pemegang saham) untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 

nilai pemegang saham dalam waktu jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan 

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Menurut 

Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perusahaan yang baik 

disebutkan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan 

pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan 

kesetaraaan. Good corporate governance dapat mendorong 

terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan 

profesional. 
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3. Unsur-Unsur Good Corporate Governance 

Menurut Sutedi (2011) Unsur-unsur GCG secara umum sebagai 

berikut: 

a. Fairness (keadilan) merupakan menjamin perlindungan hak para 

pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan 

para investor 

b. Transparency (transparansi) merupakan mewajibkan adanya suatu 

informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat 

diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan 

perusahaan dan kepemilikan perusahaan. 

c. Accountability (akuntabilitas) merupakan peran dan tanggung jawab, 

serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan 

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang 

diawasi oleh dewan komisaris. 

d. Responsibility (pertanggungjawaban) memastikan dipatuhinya 

peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin 

dipatuhinya nilai-nilai sosial. 

Secara singkat dari pengamatan diatas, unsur-unsur GCG ada yang 

berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Menurut 

Sutedi (2011) unsur internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 

a. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu 

diperlukan di dalam perusahaan adalah 
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1) Pemegang saham 

2) Dewan Direksi 

3) Dewan komisaris 

4) Manajer 

5) Karyawan 

6) Sistem remunerasi berdasar kinerja 

7) Komite audit 

b. Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu 

diperlukan di dalam perusahaan adalah: 

1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum 

2) Investor 

3) Institusi penyedia informasi 

4) Akuntan publik 

5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan 

6) Pemberi pinjaman 

7) Lembaga yang mengesahkan legalitas 

Menurut Daniri (2005) memegang peranan faktor internal. Faktor 

eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang 

sangat memengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Diantaranya: 

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin 

berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. 

b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga 

pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan good 
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governance dan clean government menuju good corporate 

governance yang sebenarnya. 

c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) 

yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan 

profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan). 

Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek 

GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud 

antara lain: 

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang 

mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja 

manajemen di perusahaan. 

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan 

mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. 

c. Manajemen pengendalian risiko perusahaam juga didasarkan pada 

kaidah-kaidah standar GCG. 

d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam 

perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin 

akan terjadi. 

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu 

memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan 

sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap 

langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke 

waktu. 
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4. Mekanisme Good Corporate Governance 

 Mekanisme good corporate governance merupakan suatu aturan 

main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil 

keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol dan pengawasan 

terhadap keputusan tersebut. Mekanisme good corporate governance 

diarahkan untuk manjamin dan mengawasi berjalannya sistem 

governance dalam sebuah organisasi (Arifin, 2005). Mekanisme good 

corporate governance yang digunakan adalah kepemilikan institusional, 

dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit. 

1) Kepemilikan Institusional 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan 

pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan 

yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional 

terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah 

percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau 

lembaga seperti perusahaan asuransi, yayasan, perusahaan investasi 

dan kepemilikan isntitusi lain (Tarjo, 2008). 
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2) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur 

dari jumlah prosentase saham yang dimiliki (Wahidahwati, 2002). 

Menurut Stanny (2009) kepemilikan manajemen terhadap saham 

perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. 

Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila 

seorang manajer sekaligus juga seorang pemilik 

3) Dewan Direksi 

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Dewan direksi berperan 

dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik 

kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Santoso 

(2015) dikutip oleh Walace dan Zinkin (2006) dewan direksi 

merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya 

memberi keputusan bersama-sama dengan anggota dewan direksi 

lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dewan 

direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam 

pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki 35 tanggung jawab 

untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan 
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direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh dewan. 

Dewan direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan 

dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan 

suatu struktur organisasai dan memastikan bahwa pendelegasian 

wewenang berjalan secara efektif. Dewan direksi juga berperan dalam 

meningkatkan hubungan dengan pihak luar perusahaan. Hubungan 

perusahaan dengan pihak luar sangat penting bagi perusahaan 

manufaktur dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana.. 

4) Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme good corporate 

governance. Menurut Forum Corporate Governance on Indonesisa 

(FCGI) dewan komisaris merupakan inti dari good corporate 

governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris 

merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk 

memberi petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. 

5) Komite Audit 

Berdasarkan Pedoman Umum GCG di Indonesia, yaitu Komite 

Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG, 2006), 

komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan 
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bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal 

maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang 

berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen. Berdasarkan kerangka hukum di Indonesia, perusahaan-

perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite 

audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan 

penyelidikan terhadap masalah-masalah didalam lingkup tanggung 

jawabnya yang mempunyai tugas membantu dewan komisaris 

(Zarkasyi, 2008). 

5. Struktur Good Corporate Governance 

Sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. Kepengurusan 

perseroan menganut sistem dua badan (two boards system), yaitu dewan 

komisaris dan direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab 

yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan 

dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. 

Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar organ 

perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan 

perusahaan dan implementasi good corporate governance. Oleh karena 

itu, perusahaan mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan 
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fungsi dan tugas masing-masing organ perusahaan, yaitu Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi. 

Perusahaan mendorong hubungan yang wajar antar organ 

perusahaan. Masing-masing organ perusahaan selalu menghormati dan 

bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas 

dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing. Struktur good corporate governance adalah 

organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan 

good corporate governance. Struktur GCG meliputi organ utama, yaitu 

pemegang saham atau RUPS, dewan komisaris dan direksi serta organ 

pendukung GCG antara lain komite-komite, sekretaris perusahaan, dan 

Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Berdasarkan undang-undang No.40 tahun 2007 Bab I mengenai 

ketentuan umum pasal organ perseroan terdiri dari Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. 

a. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS 

adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak 

diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang 

ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. 

b. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasehat kepada direksi. 
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c. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasar. 

6. Fungsi dan Peran Good Corporate Governance 

Menurut Sutedi (2011) Fungsi good corporate governance terbagi 

menjadi 2: 

a. Tujuan Good Corporate Governance 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemengang saham. 

2. Melindungi hak dan kepentingan para stakeholder non pemegang 

saham. 

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus 

(Board of Directors) dan manajemen perusahaan. 

5. Meningkatkan mutu hubungan board of directors dan 

manajemen senior perusahaan. 

b. Manfaat Good Corporate Governance bagi perusahaan 

1. Meminimalkan agency cost. 

2. Meminimalkan cost of capital. 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan. 

4. Mengangkat citra perusahaan. 
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c. Peran Good Corporate Governance 

 Salah satu peran dalam menerapkan konsep good corporate 

governance dalam ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah hal yang 

dianggap paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya 

konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan 

diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang 

secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta 

kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda. Good corporate governance merupakan 

kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam 

jangka panjang serta menghadapi persaingan terutama bagi perusahaan 

yang telah berkembang dan go public. 

7. Nilai Perusahaan 

Marina (2015) menyatakan bahwa nilai perusahaan diartikan 

sebagai nilai pasar, nilai perusahaan dapat memberikan kesejahteraan 

bagi pemegang saham apabila semakin tinggi nilai harga saham maka 

semakin tinggi juga tingkat kemakmuran pemegang saham. Nilai 

perusahaan yang tinggi membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan 

dan juga pada prospek masa yang akan datang dan nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

(Randy, 2013). 
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Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan 

menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Suatu 

perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja 

perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga 

sahamnya. Jika nilai sahamnya tinggi dapat dikatakan nilai 

perusahaannya juga baik. Karena tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham (Wahidahwati, 2002). 

Menurut Ningtyas dkk (2014) ada 2 cara untuk menentukan nilai 

perusahaan tersebut baik bagi pihak investor adalah sebagai berikut: 

a. Closing Price. Harga saham terakhir kali pada saat berpindah tangan 

diakhir perdagangan disebut closing price atau harga saham 

penutupan. 

b. Tobin’s Q. Rasio Tobin’s Q dikembangkan oleh James Tobin’s Q 

(1967) yang merupakan ekonom Amerika yang berhasil meraih 

nobel dibidang ekonomi. Rasio Tobin’s Q memberikan gambaran 

mengenai penilaian pasar terhadap perusahaan karena Tobin’s Q 

didapat dari nilai pasar ekuitas ditambah. 

Surjadi dan Tobing (2017) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

adalah sebuah nilai yang menunjukkan cerminan dari ekuitas dan nilai 

buku perusahaan, baik berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total 

utang dan nilai buku dari total ekuitas. Salah satu rasio yang dinilai bisa 
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memberikan informasi paling baik adalah Tobin’s Q,  karena rasio ini 

bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, 

seperti misalnya terjadi perbedaan cross-sectional dalam pengambilan 

keputusan investasi serta hubungan antara kepemilikan saham 

manajemen dan nilai perusahaan. 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai 

perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini 

merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar 

keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar 

investasi inkremental. Jika rasio-q diatas satu, menunjukkan bahwa 

investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang 

lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini meransang investasi 

baru. Jika rasio-q dibawah 1, investasi dalam aktiva tidaklah menarik, 

jadi rasio-q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif 

manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam 

kekuasaannya. Copeland (2002), Lindenberg dan Ross (1981) yang 

dikutip oleh Darmawati dkk (2004) menyatakan bahwa bagaimana 

rasio-q dapat diterapkan pada masing-masing perusahaan. Mereka 

menemukan bahwa beberapa perusahaan dapat mempertahankan rasio-q 

yang lebih besar dari 1. Teori ekonomi mengatakan bahwa rasio-q yang 

lebih besar dari 1 akan menarik arus sumber daya dan kompetisi baru 

sampai rasio-q mendekati 1. Seringkali untuk menentukan apakah rasio-
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q yang tinggi mencerminkan superioritas manajemen atau keuntungan 

dari di milikinya hak paten. 

8. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

9. Perumusan Hipotesis 

a. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan 

Kepemilikan isntitusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak 

yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional 

maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga 

dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan 

oleh manajemen (Faisal, 2004). Begitu pula menurut Wening (2009) 

semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar 

pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Shleifer dan Vishny (dalam Haruman, 2007) menyatakan 

bahwa jumlah pemegang saham besar mempunyai arti penting dalam 

memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya 

kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara 

efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H1: Kepemilikan Institusional 

H2: Dewan Direksi 

H3: Dewan Komisaris 

H4: Komite Audit 

Y: Nilai Perusahaan 
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b. Pengaruh  dewan direksi terhadap nilai perusahaan 

Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan 

memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan 

perusahaan. Dewan direksi juga memiliki tugas untuk membuat rencana 

strategis dan memastikan berjalannya sistem dalam perusahaan. Peran 

yang dimiliki oleh dewan direksi menjadikannya organ yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. 

Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan menentukan 

peningkatan nilai suatu perusahaan. Dengan adanya dewan direksi yang 

berperan dalam operasional perusahaan maka meningkatkan nilai 

perusahaan yang akan terlihat dari kinerja keuangan perusahaan. Dewan 

direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H2 = Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

c. Pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan 

Thaharah dan Asyik (2016) menyatakan bahwa proporsi anggota 

dewan komisaris yang ada didalam perusahaan. Proporsi tersebut dapat 

dilihat dengan melakukan perbandingan antara jumlah anggota 

komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris didalam 

perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak 

menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi 

pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Karena 

semakin banyak anggota dewan komisaris independen maka tingkat 

integritas pengawasan terhadap dewan direksi yang dihasilkan semakin 
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tinggi, dengan begitu maka semakin mewakili kepentingan stakeholders 

lainnya selain dari pada kepentingan pemegang saham mayoritas dan 

dampaknya akan semakin baik terhadap nilai perusahaan. 

H3: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

d. Pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan 

Komite audit berperan dalam mengawasi proses pelaporan 

keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan 

yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan 

objektifitas dari auditor. Komite audit berperan efektif untuk 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan 

komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk 

memenuhi kewajiban penyampaian informasi. Dengan adanya 

keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, maka memberikan 

kontribusi dalam kualitas laporan keuangan yang dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H4: Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 


