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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pencapaian yang tinggi suatu nilai perusahaan merupakan salah satu tujuan 

perusahaan. Tingginya sebuah nilai perusahaan menggambarkan semakin 

sejahtera pemiliknya. Nilai perusahaan merupakan sebuah alat ukur atau persepsi 

investor pada perusahaan dan pada umumnya dicerminkan dengan pencapaian 

harga saham. Pencapaian harga saham yang tinggi dapat menjelaskan bahwa nilai 

perusahaan tersebut tinggi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar 

bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi baik saat ini ataupun prospek dimasa 

mendatang (Fama, 1978). 

Definisi nilai perusahaan sebuah ekspetasi aktual nilai pencapaian laba pada 

masa yang akan datang kemudian diperhitungkan kembali menggunakan suku 

bunga yang tepat (Sudiyatno & Puspitasari, 2010). Wolfe dan Sauaia (2003) 

menyatakan nilai perusahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai 

pencapaian perusahaan. Tobins’Q merupakan salah satu alat ukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Penetapan Tobin’s Q sebagai proksi 

nilai perusahaan mengikuti penelitian terdahulu diantaranya Mousa dan Desoky 

(2012),  Kumar dan Singh  (2012), Abbasi, Kalantari, dan Abbasi (2012). 

Untuk mendapatkan pencapaian maksimal nilai perusahaan, pemilik atau 

pemegang saham melakukan upaya dengan mempercayakan pengelolaan 

perusahaan kepada tenaga ahli atau profesional yaitu manajer. Saat proses dalam 

meningkatkan sebuah nilai perusahaan terjadi tidak menutup kemungkinan 

terjadinya sebuah konflik yang dikenal dengan konflik keagenan dimana terjadi 
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dismilaritas kepentingan dari pihak pemegang saham dan pihak manajer karena 

tidak jarang manajer mengesampingkan kepentingan perusahaan atau pemegang 

saham untuk memenuhi kepentingan pribadi yang biasanya kepentingan itu tidak 

disukai oleh para pemegang saham dikarenakan dapat menambah biaya 

pengeluaran dan berpengaruh terhadap harga saham yang berefek pada turunnya 

nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Penyebab dismilaritas kepentingan 

pemegang saham (prinsipal) dan manajer (kepentingan agen) inilah yang akan 

menjadi latar belakang perlunya penerapan pengelolaan perusahaan yang baik 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa harus ada keselarasan 

kepentingan agen dan prinsipal untuk menyelesaikan masalah tentang keagenan. 

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu cara yang diajukan ketika 

berhadapan dengan masalah agency problem karena penerapan tata kelola 

perusahaan dapat menambah kepercayaan seorang investor terhadap perusahaan 

(Emirzon, 2017). Dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan artinya 

menciptakan sebuah alat kontrol dimana mampu mewujudkan sebuah sistem 

pembagian yang adil supaya terbentuknya tata cara pembagian keuntungan yang 

seimbang dan pengambilan keputusan untuk stakeholder yang dapat 

meningkatkan efisiensi bagi perusahaan (Nuswandari, 2009). 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) 

mengatakan permasalahan tentang keagenan dapat diminimalisir dengan cara 

perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang artinya sistem 

tersebut di terapkan dan bekerja sehingga menghasilkan kemudian memiliki 

dampak nyata bukan hanya sekedar pengetahuan yang diketahui tetapi 
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penerapannya tidak dilakukan. Penerapan ini diharapkan mampu membangun 

sebuah perusahaan yang memperhatikan pemangku kepentingan, pemangku 

kepentingan itu sendiri merupakan mereka yang memiliki relevansi terhadap 

perusahaan dan memiliki pengaruh serta-merta (Fama & Jensen, 1983). 

Di Indonesia telah ada forum khusus yang diciptakan untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang 

dikenal dengan Forum For Good Corporate Governance In Indonesian (FCGI). 

Peraturan yang dianut negara Indonesia tentang tata kelola perusahaan bukan lagi 

hal yang masuk kedalam pengungkapan yang sifatnya sukarela tetapi sudah 

menjadi kewajiban yang harus terpenuhi karena sudah ada dasar hukumnya tetapi 

didalam pengungkapan tata kelola perusahaan di Indonesia masih belum adanya 

penerapan standar yang mengakibatkan rendahnya penerapan tata kelola 

perusahaan.  

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan wajib 

adanya bagi setiap organisasi yang memiliki saham yang tercatat dalam bursa efek 

baik itu adalah perusahaan negara, daerah, perusahaan yang produknya dipakai 

secara luas, perusahaan yang memiliki dampak luas ataupun perusahaan yang 

mengelola dana masyarakat wajib melakukan penerapan praktik tata kelola 

perusahaan agar mencegah munculnya masalah keagenan yang mampu 

menurunkan potensi perusahaan atau dampak yang lebih parah yaitu kehancuran 

sebuah perusahaan yang menurunkan nilai perusahaan. 

Fama dan Jensen (1983) menyatakan dalam tata kelola perusahaan terdiri 

dari dua karakteristik yaitu dewan dan struktur kepemilikan. Hal tersebut masuk 

sebagai mekanisme utama yang berguna sebagai monitor dalam menyelesaikan 
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masalah keagenan. Menurut pedoman umum good corporate governance (2006), 

dewan direksi, dewan komisaris dan kepemilikan saham memiliki peranan yang 

dapat dilihat dari fungsinya secara umum yang tujuan akhirnya adalah untuk 

memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. 

Struktur kepemilikan merupakan kunci utama ketika berbicara tentang 

tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan dapat diukur dari banyak segi seperti 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, konsentrasi 

kepemilikan dan lain sebagainya. Dengan adanya beragam kepemilikan dapat 

mengurangi sebuah konflik keagenan karena perusahaan akan dikelola dengan 

baik oleh bagian manajemen (Shleifer & Vishny, 1997). 

The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG) melakukan 

sebuah penelitian implementasi tata kelola perusahaan masuk kedalam sebuah 

bentuk nyata dari penegakan etika bisnis dan etika kerja. Penerapan tata kelola 

perusahaan juga dapat membuat citra dari sebuah perusahaan dipandang baik yang 

nantinya berdampak terhadap naiknya nilai perusahaan tersebut. 

Asian Corporate Governance Association (ACGA) melakukan survei 

yang hasilnya menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang 

memiliki resiko mengalami permasalahan keagenan dilihat dari aspek penerapan 

tata kelola perusahaan. Hasil penelitian tahun 2005 dan 2007 Indonesia ditetapkan 

sebagai negara yang memiliki peringkat rendah dalam penerapan tata kelola 

perusahaan. Tahun 2010 Indonesia mengalami kenaikan peringkat dikarenakan 

para perusahaan merasa penting dan mulai melakukan penerapan tata kelola 

perusahaan tetapi perkembangan ini tidak berlangsung lama karena survei 

selanjutnya yang dilakukan tahun 2012 menghasilkan bahwa Indonesia kembali 
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menjadi posisi terakhir dalam penerapan tata kelola perusahaan. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mengatakan tahun 2015 Indonesia menjadi negara terendah 

ruang lingkup ASEAN dalam kesadaran melakukan penerapan tata kelola 

perusahaan yang dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat terlihat sebuah ketidakkonsistenan 

perusahaan dalam melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang berdampak 

turunnya nilai perusahaan. Penindaklanjutan dari kesimpulan yang diuraikan 

adapun ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Memaksimalkan Nilai Perusahaan Melalui Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012 - 2016 .” dilakukan untuk mengetahui implementasi tata kelola 

dalam pencapaian nilai perusahaan. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Berasaskan pengungkapan latar belakang yang diuraikan, masalah dari 

penelitian ini mencakup sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan ukuran dewan dengan nilai 

perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan? 

3: Apakah terdapat pengaruh signifikan persentase direktur wanita dengan 

nilai perusahaan? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan konsentrasi kepemilikan dengan nilai 

perusahaan? 
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5. Apakah terdapat pengaruh signifikan kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan? 

6. Apakah terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional dengan 

nilai perusahaan? 

7. Apakah terdapat pengaruh signifikan kepemilikan asing dengan nilai 

perusahaan? 

8. Apakah terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan? 

9. Apakah terdapat pengaruh signifikan leverage dengan nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan adanya penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya ukuran dewan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya komisaris independen memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3: Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya persentase direktur wanita 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya konsentrasi kepemilikan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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6. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

7. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya kepemilikan asing memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

8. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

9. Memahami lebih lanjut apakah sebenarnya leverage memiliki pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

1 Distribusi terhadap Manajemen 

Pencapaian dari penelitian ini diharapkan memiliki peran penting yang 

dapat membantu manajemen lebih peka atau mampu melakukan 

pendeteksian lebih awal apabila terjadi permasalahan yang berhubungan 

dengan penerapan tata kelola untuk peningkatan nilai perusahaan serta 

penelitian ini dapat menyalurkan informasi dianggap perlu untuk membuat 

perencanaan yang memiliki keterkaitan pada kelangsungan usaha. 

2 Distribusi terhadap Pemerintahan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perincian atau 

menyumbangkan ide yang berkaitan dengan nilai perusahaan dan tata 

kelola perusahaan yang nantinya pemerintah dapat mengambil atau 

membuat kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya perusahaan-

perusahaan yang tutup karena masalah tata kelola. 
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3 Distribusi terhadap Investor 

Pencapaian dari penelitian dapat diandalkan yang mampu memberikan 

wawasan baru bagi investor yang baru pertama sekali ingin berinvestasi 

untuk melakukan pertimbangan dan memilih perusahaan dengan tepat. 

4 Distribusi terhadap Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diaspirasi mampu menjadi sumbangan 

pengetahuan bagi mahasiswa ataupun terhadap yang ingin melakukan 

penelitian dengan menggunakan topik penelitian yang sama sebagai bahan 

referensi.   

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini menjelaskan secara singkat bersifat 

penjelasan yang umum yaitu isi serta pembahasan yang disinggung pada setiap 

bab disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, dan kegunaan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritis 

dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ini akan diuraikan mengenai variabel yang digunakan 

serta definisinya, penentuan populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data serta metode analisa data. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis data, interpretasi hasil dan memberikan hipotesis atas hasil 

yang diuji. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan atau pencapaian hasil dari 

penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, dan 

rekomendasi yang dipertimbangkan. 
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