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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Globalisasi berkembang cukup pesat, begitupun pertumbuhan ekonomi, 

hal tersebut dapat ditunjukkan dengan banyak perusahaan baru didirikan. Semua 

perusahaan baru tersebut didirikan dengan satu tujuan yang sama, yaitu 

mendapatkan keuntungan. Perusahaan tidak hanya meraup keuntungan untuk 

perusahaan itu sendiri, namun hasil keuntungan juga harus dibagikan ke 

pemegang saham sesuai porsinya masing-masing (Bozec, Bozec, & Dia, 2010). 

Di saat pemegang saham mendapatkan keuntungan ketika nilai 

perusahaan meningkat beberapa pihak seperti konsumen dan karyawan juga 

merasakan keuntungannya (Bhatt & Bhatt, 2017). Proses peningkatan nilai 

perusahaan tidaklah mudah, dalam prosesnya pastinya akan terjadi perselisihan  

yang terjadi diantara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan yang 

biasa dikenal dengan konflik keagenan, manajer mempunyai misi dan kepentingan 

lain yang sering kali mengabaikan misi utama perusahaan. Sebaliknya pemegang 

saham kurang setuju dengan kepentingan manajer, karena  manajer meningkatkan 

biaya perusahaan sehingga mengurangi laba perusahaan akhirnya mempengaruhi 

harga saham perusahaan yang akhirnya menyebabkan nilai perusahaan semakin 

rendah (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Isshaq, Bokpin, & Mensah Onumah, 

2009). 

Masalah keagenan dapat diminimalisir menggunakan praktik struktur 

kepemilikan, struktur kepemilikan adalah suatu prosedur untuk membatasi 

perselisihan diantara pihak manajemen perusahaan dengan pemegang saham. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Yasser & Mamun (2015) mengemukakan 

bahwa penerapan struktur kepemilikan merupakan jalan yang tepat untuk 

menanggulangi agency problem dan struktur kepemilikan yang dapat diterapkan 

berupa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi nilai perusahaan, salah 

satunya yakni tata kelola perusahaan. Perusahaan menggunakan kebijakan tata 

kelola perusahaan yang baik untuk mengendalikan dan menyeimbangkan 

kewenangan serta potensi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya ke 

pemegang saham. Dengan demikian anggota komite, direktur, pemegang saham, 
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dan pihak berwenang lainnya dapat lebih terorganisir (Horváth & Spirollari, 

2012). 

Dengan tata kelola perusahaan diharapkan mampu menambah nilai 

tambah untuk semua pihak yang terkait dan mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan nilai yang menguntungkan bagi pemegang saham 

serta pemilik perusahaan jika menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. 

(Bhat, Chen, Jebran, & Bhutto, 2018). Praktik tata kelola perusahaan dapat 

berjalan lancar jika disejalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yaitu 

keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. 

Nilai perusahaan juga tergantung pada berbagai faktor, termasuk struktur 

kepemilikan dan cash holdings (Vintilă & Gherghina, 2015). 

Penulis mengekspansi sebuah studi yang pernah diteliti oleh Asante-

Darko, Adu Bonsu, Famiyeh, Kwarteng, & Goka (2018) dengan memanfaatkan 

data perusahaan yang ada di Ghana Stock Exchange (GSE) yang mana mengukur 

hubungan yang terjadi antara struktur kepemilikan, cash holdings, dan tata kelola 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penulis memutuskan untuk mengeksplorasi 

lebih dalam mengenai dampak tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan dan 

cash holding terhadap suatu nilai perusahaan. Di Indonesia penerapan tata kelola 

perusahaan pada perusahaan tidak terlalu efektif serta pengetahuan tentang 

struktur kepemilikan dan cash holdings juga kurang luas. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis mengumpulkan data pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan 

mengangkat judul “Analisis Dampak Tata Kelola Perusahaan, Struktur 

Kepemilikan, dan Cash Holdings terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Secara umum urgensi penelitian ini ialah untuk lebih mengeksplor 

tentang tata kelola perusahaan, di Indonesia praktik tata kelola perusahaan dan 

struktur kepemilikan belum sepenuhnya dijalankan. Hal tersebut dapat 

menimbulkan konflik agensi di perusahaan di Indonesia. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut tertulis pertanyaan yang digunakan untuk membantu penelitian 

ini: 

1. Apakah tata kelola perusahaan (ukuran dewan, kualitas audit) berdampak 

terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara cash holdings dengan nilai perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjabaran di poin 1.1 dan 1.2 penelitian ini diharapkan 

bermanfaat dan bertujuan untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi keuangan khususnya tentang 

tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dan cash holding. 

2. Dapat menambah wawasan serta informasi untuk para pembaca. 

3. Bagi perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk 

manajemen perusahaan agar dapat menjadi patokan pada nilai 

perusahaan . 

4. Bagi investor diharapakan hasil penelitian ini mampu memberikan 

informasi serta gambaran agar dapat menganalisa secara akurat dalam 

mengambil keputusan investasi. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Berikut bagian-bagian dari laporan penelitian ini dibagi menjadi lima 

bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini memaparkan penjelasan latar belakang, perumusan, 

pertanyaan, urgensi dan manfaat serta sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Penjelasan gagasan secara teori yang dapat menjadi pendukung untuk 

jawaban atas persoalan penelitian dan perumusan hipotesis 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Rancangan, penggunaan sampel, variabel serta metode dalam 

penelitian akan diuraikan secara mendalam pada bab ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian serta pembahasan atas 

pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Penulis mengutarakan hasil dari penelitian ini secara ringkas dan juga 

keterbatasan serta kelemahan selama penelitian ini akan dipaparkan, 

kemudian untuk rekomendasi kepada penelitian selanjutnya akan 

diutarakan di dalam bagian ini. 
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