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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Harganya perusahaan berkaitan seperti persepsi keberhasilan yang 

mencerminkan nilai harga saham investor (Sujoko & Subiantoro, 2007). Jumlah 

modal menggunakan waktu proxy untuk kadar modal tinggi di perusahaan, 

investor ingin membuktikan kepemilikan perusahaan, periksa bandara atau 

bandara. Perusahaan yang diterima dengan baik oleh investor dengan keuntungan 

yang stabil dan arus kas dan perusahaan selalu menunjukkan pertumbuhan 

(Brigham & Houston, 2011). 

di tengah bisnis berkembang, tuntutan pasar dan masing-masing perusahaan 

akan selalu berusaha untuk mengikuti permintaan eksternal dinamis. Semakin 

meningkatnya persaingan memungkinkan perusahaan untuk persaingan untuk 

mendapatkan rasa dari customer untuk kepentingan. untuk meningkatnya 

persaingan, Good Corporate Governance perusahaan (good corporate governance) 

diharapkan fokus bekerja pada keseimbangan memperhatikan. isu tata kelola 

perusahaan, kepemilikan perusahaan atau yang timbul karena merupakan 

pemisahan antara lembaga dan masalah kontrol. masalah keagenan dalam 

hubungan antara pemilik modal dan manajer, yang tidak ditransfer ke kembali 

menguntungkan investor atau pemilik proyek untuk memastikan investasi yang 

menunjukkan betapa sulitnya. pemilik perusahaan dan manajer antara lembaga 

yang dibutuhkan untuk mengurangi masalah tata kelola perusahaan struktur 

manajemen perusahaan perusahaan membentuk otorisasi dari masing-masing 
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unsur dan tanggung jawab distribusi beban dalam struktur organisasi, pembagian 

kerja adalah konsep di divisi dan mekanisme pemegang saham harus disetujui 

oleh masing-masing hubungan antara serta unsur-unsur anggota organisasi, 

manajemen, mulai struktur organisasi komite pleno, tetapi juga terutama 

perusahaan, investor publik, calon investor termasuk komunitas besar dari para 

pemangku kepentingan di faktor eksternal perusahaan, mengatur hubungan antara 

kreditur dan struktur kelembagaan dari unsur-unsur dan kreditur kelembagaan 

mungkin (Sjahde 1999). 

 masalah tata kelola perusahaan adalah isu-isu yang menimbulkan faktor 

dari beberapa kelompok yang tersangkut dengan keperluan masing-masing dalam 

perusahaan. pertentangan ini sebagian karena karakteristik kepemilikan 

perusahaan. Pembentukan perusahaan wajib memiliki tujuan jelas. Ada tujuan - 

tujuan untuk suatu perusahaan. Tujuan yang pertama yaitu mendapatkan manfaat 

yang tertinggi. Maksud kalimat kedua yaitu meningkatkan pemegang 

pengusahaan atau pemegang suatu asset. Dan tujuan ketiga suatu perusahaan yaitu 

untuk maksimalkan angka perusahaan tercerminkan di dalam angka asset. Jika 

harga saham kemajuan, nilai perusahaan memiliki memberikan kesejahteraan 

maksimum bagi para pemegang modal. Makin besar modal suatu perusahaan, 

makin tinggi modal uang perusahaan (Hastut, 2005). 

Tata kelola perusahaan merupakan faktor terpenting yang berdampak pada 

harga perusahaaan. Penelitian ini mengkaji dampak dari tata kelola perusahaan  

kepada nilai-nilai perusahaan. Penelitian ini juga diteliti memakai data perusahaan 

oleh negara Indonesia yangmana telah dicatat didalam Bursa Efek Indonesia 

bersama memakai data dari narasumber dalam laporann keuanggan Bursa Efek 
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Indonesia. Pencarian telah diberi nama “ANALISIS PENGARUH TATA 

KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Persoalan yang muncul kepada catatatan keuangan PT Bank Lippo Tbk, 

karena ada tiga catatan keuangan yangmana sudah diperiksa keuangan, hanya 

perbedaan ada diantara ke tiga. Tiga laporan keuangan mengungkapkan bahwa PT 

Bank Lippo Tbk hanyalah sebuah laporan keuangan. Pada tanggal 30 September 

2002, dia diaudit oleh Akuntan Publik Drs 'Wajar Tanpa Pengecualian. KP 

Presetio, Ruchjat Kosasih dari Sarwoko & Sandjaja. 

 Pencurian dana PT. Elnusa ke Bank Mega bernilai $ 111 miliar. Pencurian 

ini karena ia menyalahgunakan tanggung jawab Bank Mega dan tidak transparan 

dalam pengelolaan dana klien. Kasus ini terjadi pada pertengahan April, 

melibatkan beberapa pihak termasuk petugas Bank Mega sendiri (Detik Finance, 

2011). Gugatan itu dimulai dengan keluhan tiga pelanggan Citibank di bawah 

dana pelanggan mengenai hilangnya tabungan. Citibank melaporkan kejadian itu 

ke polisi. Setelah meninjau, ditemukan bahwa dana pelanggan dipatahkan oleh 

karyawan senior bernama Melinda Dee di Rsp 17 miliar. Pencurian dana juga 

termasuk karyawan Citibank yang bekerja sebagai tele-karyawan (Detik, 2011). 

Berikut ini adalah contoh perusahaan yang memiliki praktik tata kelola 

perusahaan dalam perusahaan: PT. Garuda Indonesia. Seperti diketahui, 

perusahaan ini tertarik dengan maskapai atau maskapai penerbangan. Perusahaan 

ini mengikuti survei peringkat aplikasi GCG yang dilakukan oleh Lembaga Tata 
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Kelola Perusahaan Indonesia (IICG). Menurut hasil survei, Perusahaan berada di 

peringkat kategori Perusahaan Paling Tepercaya dengan 85,82 poin. Penelitian 

dalam periode ini, Perusahaan bahwa pada tahun 2010 Tata Kelola Perusahaan 

Perception Index (CGPA) berdasarkan Paling Handal Perusahaan, Indonesia 

Perusahaan Handal Investor dan Analisis Kuesioner Penilaian dan baik pada tahun 

2010 dalam tahap observasi Tata Kelola Perusahaan Perception Index (CGP), 

koleksi berbasis tiga penghargaan sebagai peserta, ini Tampilkan PT. Garuda 

Indonesia menerapkan GCG dengan baik di perusahaan. (Www.garuda-

İndonesia.co  

 Hasil mendukung gagasan bahwa tata kelola perusahaan telah meningkatkan 

nilai perusahaan. Serangkaian studi tentang tata kelola perusahaan, karena ada 

perbedaan dalam hasil survei, para peneliti tersebut untuk mempengaruhi 

manajemen perusahaan telah memungkinkan perusahaan untuk 

mempertimbangkan kembali nilai. Penelitian ini dilakukan untuk memantau 

kinerja perusahaan dapat mengurangi konflik kehadiran perusahaan di tata kelola 

perusahaan dari sebuah perusahaan dapat bertindak sebagai alat untuk memahami. 

yang dilakukan oleh gelar penelitian lebih tinggi dari transparansi dalam 

pemerintahan dan bahwa perusahaan telah menemukan skor yang lebih tinggi di 

bursa saham dan telah menemukan bahwa itu adalah memiliki dampak besar pada 

nilai perusahaan. Durnev dan Kim (2005) 

 Dampak tata kelola perusahaan menarik untuk dikerjakan karena tidak 

banyak yang membuat variabel-variabel ini objek yang mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 
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Formula  masalah  akan dibahas didalam penelitian ini sebagai berikut: 

Perumusan  masalahan bakal kita bicarakan sebagai berikut: 

1. Apabila akan ada pengaruh signifikan dari Manajerial Properti perihal nilai 

perusahaan? 

2. Apabila akan ada pengaruh signifikan Komite Komisaris Independen terhadap 

nilai perusahaan? 

3. Apakah akan ada dampak signifikan dari Komite Audit terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah ada dampak signifikan dari ukuran Perusahaan perihal angka 

perusahaan ? 

5. Apabila ada perihal signifikan dari Return on Equity perihal angka 

pengusahaan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Maksud penyelidikan berikut ini: 

1. Dampak kepemilikan manajerial memiliki dampak signifikan menghadapi nilai 

perusahaan 

2. Dampak dewan independen yang mempengaruhi penting kepada nilai 

perusahaan. 

3. Pengaruh komite audit mempunyai efek penting pada harga pt. 

4. Pengaruh ukuran perusahaan mendapatkan akibat penting terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Pengaruh membawa ekuitas punya efek penting pada nilai suatu perusahaan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Akibatnya, pencarian diharap bisa berikan keuntungan sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Perolehan dari pencarian ini sangat diharap  mampu mengasih informasi 

yang bisa dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan perusahaan 

untuk bisa memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2. Untuk Investor 

Panen dari penelitian sangat diharap-kan menjadi material 

memperrtimbangkan pengussaha atau dasar objektif investor saat 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Pencarian diharapkan bisa mempunyai kain recomended mendukung 

pencarian serupa untuk pengembangan pengetahuan di masa depan. 

 

1.4     Sistematika Pembahasan 

Diskusi sistematis memberikan gambaran tentang isi dari setiap chapter 

sudah terususun dari pencarian beriku ini :: 

BAB I        PENDAHULUAN 

                   Chapter sudah menguasai pencarian, persoalan penelitian, rencana dan 

manfaat penyelidikan, diskusi sistematis tentang persiapan 

penyelidikan. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PEMBENTUKAN HIPOTESIS 

Chapter telah memiliki susunan teoriitis, dijelaskan tentang pencarian 

sebelum, angka penelitian, dan hypothesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membicarakan kedekatan dalam sistem pencarian,termaksud 

desaignt pencarian,objeck penelitian,variable, ukuran,ahli 

mengumpulkan bahan cara penelitian  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Isi Bab ini  dihasilkan dari bahan yang dikumpul, analisis statistik 

deskriptif, angka tes pengecualian, hasil uji hipotesis klasik, 

penjelasan hipotesis yang diuji. . 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Halaman yang dihasilkan dari analisis bab-bab sebelumnya dalam 

ruangan dinampakan dalam pencarian, beserta recomended yang telah 

memberi suatu keuntungan bagi kajian masa depan. 


