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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan mampu ditentukan dengan beberapa cara, seperti 

melalui kinerja keuangan, pangsa pasar (market share), inovasi produk, kepuasan 

pelanggan, dan tanggung jawab sosial (Buachoom, 2018). Variabel yang 

digunakan untuk menghitung profitabilitas suatu perusahaan untuk menentukan 

nilai perusahaan ialah melalui ROA (Pengembalian Aset), Q (Tobin’s Q) dan EVA 

(Economic Value Added).  Penelitian ini dianggap unik dalam mengukur 

profitabilitas perusahaan dengan cara menggunakan tiga jenis parameter ukuran 

kinerja, yaitu: pertama, pengukuran berbasis akuntansi (ROA), kedua, pengukuran 

berbasis pasar (Q) dan yang terakhir pengukuran berbasis keuntungan ekonomi 

(EVA).  

 Tobin’s Q disebut juga sebagai rasio nilai pasar dan hutang nilai pasar 

terhadap biaya penggantian aset perusahaan. Di Pakistan dan beberapa negara 

berkembang lainnya, tidak memiliki nilai pasar aktif untuk hutang sehingga 

digunakan nilai buku dari hutang sebagai perhitungan Q (Yasser, Mamun & 

Rodrigs 2017). Hal ini didukung dari penelitian yang mengatakan bahwa 

perhitungan Tobin’s Q dianggap sulit karena kurangnya informasi tentang nilai 

pasar hutang (market value of debt) (Ghosh, 2006). 

 Para peneliti menggunakan parameter yang berbeda dalam menghitung 

kinerja perusahaan, seperti pengukuran berbasis pasar ataupun berbasis akuntansi. 

Tapi umumnya, para peneliti menggunakan Q sebagai variabel dependen dalam 

menentukan nilai perusahaan (Mishra & Kapil, 2017). 

 Q menjadi alat yang umum dalam mengukur nilai perusahaan berbasis 

pasar dalam studi tata kelola perusahaan menurut penyimpulan  Mishra dan Kapil 

(2017). Tobin’s Q memberikan estimasi nilai aset tidak berwujud seperti kekuatan 

pasar, goodwill, kualitas manajemen dan peluang pertumbuhan (Weir, Laing, & 

Mcknight, 2002). Dalam penelitian yang diteliti oleh Garg (2007), dengan 

memanfaatkan Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja merupakan ukuran nilai tambah 

yang tidak ambigu oleh manajemen dan dapat menangkap nilai peluang investasi 

di masa depan.  
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 Pengukuran berbasis pasar menekankan penghasilan yang diharapkan di 

masa depan dari perusahaan dan karena-nya dianggap sebagai indikator masa 

depan yang mencerminkan rencana dan strategi saat ini (Kiel & Nicholson, 2003). 

Hasil penelitian mencerminkan fakta bahwa ukuran nilai berbasis akuntansi 

(ROA) memiliki variabilitas yang lebih rendah daripada Tobin’s Q. Sehingga 

disimpulkan bahwa variabel tata kelola perusahaan mempengaruhi ukuran nilai 

berbasis pasar (Tobin’s Q) lebih banyak dibandingkan dengan ukuran nilai 

berbasis akuntansi (Mishra & Kapil, 2018).  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Data diambil dari 63 institusi finansial selama 12 tahun periode 

mengangkat tentang adopsi komite audit pada nilai perusahaan di negara Inggris. 

Penelitian ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum masa krisis pada tahun 

2000-2009 dan setelah masa krisis ekonomi pada tahun 2009-2011. Hasil survei 

menyatakan bahwa, pada masa sebelum krisis ekonomi, dampak pembentukan 

komite audit memengaruhi nilai perusahaan secara signifikan positif. Berbeda 

setelah masa krisis ekonomi, pembentukan komite audit tidak memiliki pengaruh 

pada Q. Keseluruhan perekonomian Inggris mengalami penurunan serta tidak 

adanya ekspektasi pada perusahaan finansial (Agyemang-Mintah & Schadewitz, 

2018). 

 Penelitian Srivastava (2015) menginvestigasi efek dari parameter struktur 

dewan – kepemimpinan dewan, ukuran dewan direksi pada performa perusahaan 

menggunakan 164 perusahaan non-finansial sebagai sampel di India selama krisis 

keuangan 2008-2009. Tujuannya untuk memastikan performa keuangan dari 

struktur tata kelola pada perusahaan selama periode krisis keuangan yang terjadi 

di India. Hasil menunjukkan besarnya dewan berdampak negatif pada nilai 

perusahaan. 

 Mishra dan Kapil (2017) menyelidiki tentang nilai perusahaan 

menggunakan metode Q dan ROA. Pengukuran dengan Q menghasilkan ukuran 

dewan berefek signifikan negatif, pertumbuhan perusahaan tidak mempunyai efek 

atas kinerja perusahaan, direksi independen juga tidak mempunyai pengaruh dari 
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data yang diambil. Untuk ukuran direksi dinyatakan mempunyai hubungan 

signifikan negatif pada Q namun signifikan positif pada ROA. 

 Penelitian dari tahun 1995-2002 dengan sampel data diambil dari 174 

bank dan perusahaan simpan-pinjam dimana bertujuan menguji hubungan ukuran 

dewan direksi pada nilai perusahaan di bidang perbankan. Adanya korelasi positif 

yang terdokumentasi antara ukuran dewan dan nilai di perbankan mengandung 

arti bahwa efeknya adalah adanya perubahan dari kinerja ke ukuran dewan dan 

bukan sebaliknya (ukuran dewan mempengaruhi kinerja). Secara keseluruhan, 

hasil penelitian mengungkapkan adanya pertentangan dengan apa yang disarankan 

dalam literatur tata kelola perusahaan, bank dengan direksi yang lebih kecil tidak 

mengungguli bank lain yang lebih banyak dewannya. Sebaliknya, penelitian 

menyatakan bukti yang kuat kalau dewan yang lebih banyak mencapai kinerja 

yang lebih tinggi. Sehingga, penggurangan jumlah direktur bank dapat 

menimbulkan efek buruk pada kinerja bank (Belkhir, 2009). 

 Penelitian ini menguji apakah komposisi dewan dari direktur independen, 

ukuran dewan, keragaman jenis kelamin, perwakilan minoritas, kepemilikan 

keluarga dan perwakilan direktur keluarga dan kemandirian struktural dewan 

dapat mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan di Pakistan (Yasser et al., 

2017). Temuan empiris menunjukkan bahwa ada hubungan antara komposisi 

dewan dalam bentuk representasi direktur independen dan kinerja perusahaan. 

Interpretasi dari peneliti menunjukkan secara keseluruhan besarnya dewan 

meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan di Pakistan. Adanya pengawasan 

yang lebih sehingga meningkatkan independensi dewan dan menetralkan 

pertahanan dari manajerial, yaitu dewan itu sendiri mengakibatkan kinerja 

perusahaan semakin meningkat. Intrepretasi lainnya menghasilkan bahwa komite 

dewan dan kepemilikan manajerial menunjukkan relasi positif dan signifikan 

dengan nilai perusahaan. 

 Hasil penelitian menjelaskan lebih lanjut tentang struktur dewan 

perusahaan di Rusia dan relasi antara karakteristik dewan dan nilai perusahaan.  

Dijelasakan dewan yang memiliki ukuran besar lebih efisien dalam menyediakan 

modal sosial dan relasi, hal tersebut sangat penting bagi perusahaan Rusia dimana 

hubungan informal dan jaringan memainkan peran penting. Sampel dari penelitian 
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ini berdasarkan pada perusahaan publik yang minatnya melampaui persyaratan 

hukum perusahaan dan yang cenderung mengikuti kode tata kelola. Hipotesis 

penelitian penulis merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan harapan 

bahwa perusahaan publik Rusia cenderung mengikuti praktik tata kelola terbaik. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki struktur dewan dalam hal 

latar belakang direktur, kompetensi, pengalaman dan jaringan, untuk menjawab 

pertanyaan tentang apa yang sebenanrnya mendorong efektivitas dewan sehingga 

meningkatkan kinerja perusahaan (Berezinets, Ilina, Cherkasskaya, 2017). 

 Studi selanjutnya mengeksplorasi hubungan ukuran dewan dan 

kepemilikan promotor pada nilai perusahaan India. Penelitian mendapatkan 

hubungan negatif antara ukuran dewan dan nilai perusahaan dimana  studi India 

sebelumnya, Ghosh (2006) juga berpendapat demikian. 

 Sahin, Artan, dan Tuysuz (2015) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengevaluasi efek dari krisis finansial dan tata kelola perusahaan di Turki 

yaitu pada periode 2004 - 2008. Hasilnya mengungkapkan beberapa implikasi 

penting bagi menjadi perusahaan yang ingin menginternasionalkan operasi 

perusahan mereka. Studi ini didasarkan pada sampel perusahaan publik di Turki. 

Dari temuan ini, memberikan implikasi penting bagi tata kelola perusahaan dan 

menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang peran tata kelola dalam 

internasionalisasi perusahaan.  

  

2.2.1 Corporate Governance 

Dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia mendefinisikan 

tata kelola perusahaan sebagai, “Sebuah seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.” Tujuan tata 

kelola perusahaan yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan (Surjadi & Tobing, 2016). Cadbury (1992) menegaskan akan 

kepentingan yang berbeda pada perusahan telah menciptakan tata kelola 

perusahaan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. 
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Corporate governance di Indonesia dalam UU No.1 tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, dimana “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah 

badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak memilih 

anggota dewan komisaris dan dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisaris 

dan dewan direksi masing-masing minimal 2 orang utnuk perusahaan yang telah 

go public.”  

Sedangkan Bapepam dalam Surat Edaran No.SE-03/PM/2000 

mensyaratkan bahwa “Setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk 

komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang 

komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen 

terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan 

keuangan.”  

Pada dasarnya, tata kelola perusahaan mempunyai prinsip guna mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. Prinsip yang dimaksudkan ialah: 

1. Transparansi  

Perusahaan memerlukan keterbukaan informasi yang cukup, akurat dan 

tepat waktu kepada stakeholder sehingga mudah dipahami dan mudah 

diakses. 

2. Akuntabilitas  

Prinsip ini menjelaskan hak dan kewajiban kepada pemegang saham dan 

pihak manajemen. Kejelasan ini berupa kejelasan fungsi, pelaksanaan 

dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga terlaksana efektif. 

3. Responsibilitas 

Dalam mengelola perusahaan, mempunyai tanggung jawab dalam 

mentaati peraturan yang diatur dalam tiap negara dan prinsip korporasi 

serta dalam memutuskan keputusan harus memikirkan kepentingan 

masyarakat dan lingkungan. 

4. Independensi 

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa memihak dan tanpa 

dipengaruhi oleh pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 
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5. Kewajaran 

Kepentingan seluruh stakeholders dalam hal keadilan dan kewajaran 

berdasarkkan peraturan dan perjanjian yang berlaku harus ditegakkan. 

 

2.2.2 Teori Keagenan 

 Jensen dan Meckling (1976) menerangkan terdapat unsur yang 

berhubungan pada keagenan, yaitu pengelola (agen) dan pemegang saham 

(prinsipal). Pengelola ialah pihak yang diberi kuasa dalam menjalankan tugas 

sedangkan pemegang saham ialah pihak yang memberikan wewenang serta tugas 

kepada pihak agen. Pengelola lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri dan 

beroposisi pada tujuan perusahaan sehingga mengabaikan kepentingan prinsipal. 

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan konfilik antara prinsipal dan agen yaitu 

agency problem.  

 Teori agensi muncul akibat permasalahan yang berhubungan antara 

prinsipal dan agen, yakni: 1) Agency problem terjadi bila (a) timbul perselisihan 

karena tujuan pemilik dan direksi, dan (b) pemilik sulit untuk meverifikasi pada 

pihak manajemen apa yang sedang dikerjakan. 2) Risk Sharing problem terjadi 

bila pemilik dan direksi menanggapi secara berbeda permasalahan yang ada 

(Surjadi & Tobing, 2016). 

 Tata kelola perusahaan merupakan konsep berdasarkan teori keagenan, 

yang menjadi alat dalam meyakinkan investor akan return yang didapatkan atas 

investasi yang telah ditanam (Herawaty, 2008). Pembentukan komite audit juga 

memiliki tujuan untuk membantu menyelaraskan kepentingan manajemen dengan 

kepentinan saham (Hillman & Dalziel, 2003).  

 Pembentukan komite audit ini juga bagian dari praktik tata kelola 

perusahaan guna membantu mengurangi biaya agensi dan memastikan bahwa 

kegiatan perusahaan dilakukan selaras dengan harapan dari prinsipal (pemilik 

perusahaan) (Agyemang-Mintah & Schadewitz, 2018). Sehingga pembentukan 

komite ini dirancang untuk mengatasi masalah keagenan dan membantu 

meningkatkan monitoring serta efektivitas perusahaan. 
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2.3 Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

2.3.1 Ukuran Dewan Direktur pada Nilai Perusahaan 

 Teori agensi mengungkapkan bahwa jumlah dewan direktur mempunyai 

pengaruh pada tingkat pemantauan, pengendalian dan pengambilan keputusan 

perusahaan (Al-Saidi & Al-Shammari, 2013). Dalam penelitian Mishra dan Kapil 

(2017), tertulis bahwa terdapat literatur yang menunjukkan bahwa ukuran dewan 

direktur merupakan suatu kontradiksi, memiliki dua aspek yang saling bersaing. 

Yang pertama, ukuran dewan direktur yang semakin besar mengarah pada 

pengalaman luas dan mempunyai banyak hubungan dengan lingkungan eksternal 

dimana dapat membantu dalam mengakses ke sumber daya dan pemangku yang 

berkepentingan. Sebaliknya, yang kedua, ukuran dewan direktur yang lebih besar 

dapat memperlambat proses pengambilan keputusan.    

 Dari penelitian yang dikutip oleh Kao, Hodgkinson, dan Jaafar (2018),  

ukuran optimal direktur dan pengaruhnya pada nilai perusahaan telah menjadi isu 

yang sering diperdebatkan tahun demi tahun, namun literatur menunjukkan hasil 

empiris yang beragam. Pendukung ukuran direksi yang sedikit berpendapat bahwa 

sedikitnya direksi lebih kohesi atau dengan kata lain lebih kompak dan efektif 

dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini tidak memihak dalam evaluasi 

kinerja manajerial dan lebih mudah untuk dikoordinasikan akan tetapi sulit untuk 

dikendalikan oleh CEO. Penelitian ini juga menungkapkan relasi signifikan 

negatif terhadap performa perusahaan. Argumen ini didukung oleh beberapa studi 

empiris. Seperti pada penelitian yang mengambil 450 perusahaan non-finansial 

dari sepuluh negara yang ada di Eropa Barat dan Amerika Utara, menguji dan 

menghasilkan signifikan negatif antara ukuran direksi dan nilai perusahaan pada 

tahun 1996 (De Andres Alonso, Palenzuela, & Lopez Iturriaga, 2005).  

 Penelitian ini ditemukan hasil yang bertentangan antara ukuran dewan 

yang dihubungkan dengan nilai perusahaan. Jumlah dewan direktur merupakan 

variabel yang penting, meskipun literatur tidak memiliki konsensus tentang 

hubungan ukuran dewan direktur terhadap peningkatan nilai perusahaan. 

Penelitian Palaniappan (2017) menggambarkan hubungan negatif antara nilai 
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perusahaan dan ukuran direktur yang disebabkan karena keterlambatan dalam 

pengambilan keputusan mengakibatkan kurang harmoni. 

 Sebaliknya, para pendukung ukuran dewan direktur yang besar 

berpendapat bahwa akan lebih bagus jika semakin banyak dewan direktur 

dikarenakan lebih banyak sumber daya pemantauan, lebih banyak pengalaman 

dan pengetahuan dari tiap direktur dan mendukung keanekaragaman yang 

membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga 

meningkatkan nilai perusahaan (Lefort & Urzúa, 2008). 

 Dalam laporan Berezinets et al., (2017), menurut hukum perusahaan 

Rusia, ada mandat hukum pada ukuran dewan yang memiliki hubungan dengan 

sejumlah pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan oleh hukum 

untuk membentuk dewan dengan anggota dewan minimum yang 

direkomendasikan minimum 5 anggota. Sehingga perusahaan tersebut memiliki 

peluang untuk membentuk dewan yang memiliki anggota lebih banyak.  

 Ukuran direktur berhubungan positif pada nilai perusahaan sehingga 

meyakinkan kekuatan direktur dalam pengaturan perusahaan di Thailand untuk 

menentukan kinerja keuangan perusahaan dan mengurangi biaya agensi. Hasil 

dari kesimpulan ini merupakan penelitian dari Buachoom (2018). 

 Penelitian dari Yasser et al., (2017) juga satu suara bahwa hubungan 

signifikan positif yang berpengaruh pada nilai perusahaan. Dan terdapat penelitian 

yang setuju akan pengaruh ukuran dewan yang berdampak signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan, ialah Mishra dan Kapil (2017), Kamardin (2014), 

Kumar dan Singh (2013) dan Belkhir (2009). Akan tetapi,  penelitian Delis, 

Gaganis, Hasan, dan Pasiouras (2016), menghasilkan tidak ada hubungan antara 

ukuran direktur dengan nilai perusahaan.  

  

2.3.2 Tingkat Pendidikan Dewan Direktur pada Nilai Perusahaan 

 Latar belakang pendidikan merupakan karakteristik kognitif yang dapat 

mempengaruhi kompetensi dewan dalam mengambil keputusan bisnis serta 

mengorganisasikan bisnis (Dewi & Ayu Aryista Dewi, 2016). Di kutip dari 

kutipan peneliti, identifikasi dan pengukuran kemampuan sangatlah sulit dan 
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mahal, namun upaya tersebut dapat diamati secara objektif seperti kualifikasi 

pendidikan untuk merekrut anggota dewan direktur. 

 Masih ada banyak faktor yang dapat dipertimbangkan, seperti 

pengalaman, kemampuan manajerial, relasi dan faktor-faktor lainnya. Seperti 

penelitian pada Arena et al., (2015), bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat 

dikombinasikan dengan faktor lainnya seperti latar belakang seseorang sehingga 

dapat menjadi pengaruh dalam lingkungan direktur. 

 Perbedaan pendidikan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama 

diukur dengan jenjang pendidikan (Ararat, Aksu, & Tansel Cetin, 2015), seperti 

jenjang sekolah, tingkat sarjana. Yang kedua diukur dengan arus subjek atau sifat 

pendidikan (Rose, 2007). Arus subjek disini mengarah pada jurusan pendidikan 

seperti, ilmu dibidang kesenian, pengetahuan alam, teknik dan lain sebagainya.  

 Hasil penelitian melaporkan bahwa keragaman pendidikan akan secara 

positif mempengaruhi penilaian perusahaan (Kim & Lim, 2010). Dengan 

pendidikan formal, anggota dewan direktur membentuk cara mereka dalam 

menganalisa berbagai hal. Di dukung oleh penelitian dari Dewi dan Ayu Aryista 

Dewi (2016), hasil pengujian memperlihatkan pendidikan formal anggota dewan 

berefek positif pada nilai perusahaan.   

 Kualifikasi pendidikan tersebut dapat menjadi proksi dalam menentukan 

kemampuan dan kecerdasan direktur dengan rekan yang lain. Namun penting 

untuk dicatat bahwa keterampilan manajerial yang unggul tidak selalu diperoleh 

dari kualifikasi pendidikan tingkat tinggi, ketrampilan kepemimpinan dan 

kewirausahaan juga dapat memainkan peran penting (Darmadi, 2013). Hasil dari 

penelitian ini menyatakan perusahaan yang dipimpin oleh direktur dengan 

kualifikasi universitas bergengsi menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi 

daripada rekan mereka. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Walaupun kompetensi intelektual dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan anggota direktur, tapi kualifikasi pendidikan 

tidak menjadi acuan dalam pertimbangan kualitas manajerial suatu perusahaan.  

 Lain halnya dengan itu, peneliti lainnya melaporkan bahwa pendidikan 

formal tidak memainkan peran penting untuk mempengaruhi kinerja perusahaan, 

fungsi dewan direktur tidak bergantung pada pendidikan khusus yang sudah 
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ditempuh (Rose, 2007). Penemuan dari Fidanoski, Simeonovski, dan Mateska 

(2014) mendeskripsikan bahwa anggota dewan yang memiliki gelar doktor tidak 

dapat mewakili performa perusahaan walaupun ada indikasi mendominasi dalam 

dewan. Menurut Kagzi dan Guha (2017), keanekaragaman pendidikan berdampak 

signifikan negatif pada Q. 

  

2.3.3 Jumlah Rapat Dewan Direktur pada Nilai Perusahaan 

 Semua masalah dan keputusan utama dibuat pada rapat dewan formal. 

Adanya biaya terkait seperti waktu manajerial, biaya perjalanan dan biaya rapat 

direktur. Namun ditemukan manfaat dari rapat dewan yaitu mencakup lebih 

banyak waktu bagi direktur untuk berunding, menetapkan strategi dan memantau 

manajemen (Kamardin, 2014).   

 Beberapa penelitian, seperti Christensen, Kent, dan Stewart (2010), 

berpendapat bahwa investor melihat peningkatan jumlah pertemuan dewan 

direktur sebagai indikator dari beberapa masalah negatif penting yang 

memerlukan lebih banyak perhatian dewan. Dengan demikian, lebih banyak 

pertemuan rapat dewan direktur dapat mengakibatkan kinerja perusahaan yang 

buruk terutama untuk kinerja perusahaan berbasis pasar pada pandangan investor.  

 Secara signifikan, ungkapan jumlah rapat direktur dinyatakan 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan (Mishra & Kapil, 2017). Penelitian 

ditahun berikutnya Mishra dan Kapil (2018) mengamati rapat dewan direktur 

lebih banyak terjadi pada perusahaan yang memiliki banyak direktur ketimbang 

yang sedikit. Penelitian ini menyebutkan bahwa rapat dewan adalah sebuah 

platform untuk membahas nilai dan perilaku manajemen selain memutuskan 

strategi dan rencana untuk perusahaan. Sehingga muncul hipotesis tentang 

semakin sering rapat dewan semakin bagus nilai perusahaann tersebut. Dan hasil 

menunjukkan jumlah rapat dewan berhubungan secara positif dan signifikan pada 

Tobin’s Q.  

 Buachoom (2018) juga mendapatkan hasil output yang serupa yaitu 

jumlah rapat dewan direktur mempunyai hubungan signifikan positif pada nilai 

perusahaan. Brick dan Chidambaran (2010) memyatakan aktivitas direktur 

ditemukan berdampak positif pada nilai perusahaan. 
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 Bertentangan dengan literatur di atas, rapat direktur tampaknya secara 

statistik tidak penting dan tidak mempengaruhi profitabilitas dalam menentukan 

nilai perusahaan yang terjadi di India (Palaniappan, 2017). Hasil Bhatt dan 

Bhattacharya (2015) menungkapkan aktivitas dewan yang diukur berdasarkan 

jumlah pertemuan dewan insignifikan pada nilai perusahaan. Frekuensi pertemuan 

dewan memiliki relasi tidak signifikan positif dengan nilai perusahaan dalam 

organisasi milik negara di Pakistan (Bhat, Chen, Jebran, & Bhutto, 2018).  

  

2.3.4 Kepemilikan Manajerial Dewan Direktur pada Nilai Perusahaan 

 Kepemilikan manajerial digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

kontrol perusahaan publik di Malaysia (Claessens, Djankov, Lang, & Kong, 

2000).  Studi menemukan bahwa diatas tingkat kepemilikan tertentu, manajer 

(direktur) dapat mengakar, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai 

perusahaan. Morck, Shleifer, dan Vishny (1988) menyatakan hubungan positif 

kepemilikan manajerial dan Tobin’s Q dengan kepemilikan manajerial 0% sampai 

5% dan melewati 25% kepemilikan. 

 Kepemilikan dari pihak manajemen dipandang dapat menetralkan 

perusahaan dipihak internal maupun eksternal terhadap saham perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                 

(Jensen & Meckling, 1976). Dengan itu, masalah keagenan dapat terselesaikan 

jika seorang manajer dalam perusahaan juga merupakan pemilik dari perusahaan 

itu. Manajer tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga terjadi 

peningkatan dividen pula.  

 Dari Kamardin (2014) menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial 

secara positif berhubungan dengan Tobin’s Q. Kepemilikan internal dihitung 

berdasarkan kepemilikan dari direktur dan komisaris. Hasil mengatakan bahwa 

kepemilikan internal memiliki hubungan positif pada Tobin’s Q. Indikasinya 

berupa ketika kepemilikan internal yang tinggi karena jika nilai perusahaan buruk 

akan berdampak pada keuntungan pihak internal itu sendiri (Shin‐Ping & Tsung‐

Hsien, 2009). Suardikha dan Muryati (2014) dari penelitiannya mempunyai relasi 

signifikan positif pada Tobin’s Q. Pendapat lain yang berbeda diungkap dari 

Azzahrah dan Yuliandhari (2014) yang menyatakan tidak ada pengaruhnya 

kepemilikan manajerial pada Tobin’s Q.  
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 Fama dan Jensen (1983) dan Sukirni (2012) berpendapat bahwa 

kepemilikan manajerial berdampak signifikan negatif pada nilai perusahaan. 

Dikatakan bahwa yang menjadi penyebabnya ialah pihak manajemen yang 

memiliki saham perusahaan belum cukup mewakili total saham keseluruhan. 

Karena presentase saham yang dimiliki sedikit, mengakibatkan manajemen lebih 

mementingkan kepentingannya sendiri.  

 

2.3.5 Ukuran Dewan Komisaris pada Nilai Perusahaan 

 Dewan komisaris ialah inti tata kelola perusahaan dengan perannya 

mengawasi kerja para manajemen dalam memastikan perusahaan mempunyai 

program penerapan manajemen risiko yang efektif. Fungsi dari manajemen risiko 

itu sendiri ialah dalam mengelola tiap risko yang dimiliki perusahaan dan 

mencapai tujuan perusahaan (Wulandari, 2012) dalam Zahra, Pratomo, dan Dillak 

(2016). 

 Dalam kutipan lainnya, yaitu Oktavarina (2013) dari kutipan Zahra et al., 

(2016) menjelaskan pengaruh jumlah komisaris, jumlah komisaris yang banyak 

berbanding lurus dengan pengawasan efektif dari komisaris dikarenakan 

komisaris dapat dengan mudah mengendalikan dan mengawasi kerja direktur. Hal 

ini berdampak pada tingkat profitabilitas, kegiatan pengawasan yang efektif 

memampukan perusahaan dalam mencari laba. 

 Menurut hukum perusahaan dan kode China, komisaris memiliki 

wewenang untuk mengawasi direktur dan manajer senior. Peraturan juga 

memungkinkan dewan komisaris untuk bekerja tanpa campur tangan dari pihak 

lain (Dahya, Karbhari, Xiao, & Yang, 2003). Dewan direktur didefinisikan 

sebagai pengambilan keputusan sedangkan dewan komisaris didefinisikan sebagai 

organ pemantauan. Anggota dari kedua dewan tersebut dipilih dan dilaporkan 

kepada pemegang saham.  

 Penelitian oleh Xu et al., (2016) menyatakan, ukuran komisaris tidak 

signifikan pada nilai perusahaan. Penelitian ini diteliti pada periode 2008-2013 

pada perusahaan properti di China. Anggota dewan komisaris di China tidak dapat 

membuat keputusan yang tepat untuk para pemegang saham minoritas dan 

komisaris yang sedikit dapat didominasi oleh para pemegang saham pengendali. 

Jeany Christiana. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Terhadap Nilai Perusahaan. 
UIB Repository©2020



18 
 

Universitas Internasional Batam 
 

Dengan demikian, ukuran dewan komisaris kurang efektif dalam mempengaruhi 

nilai perusahaan properti yang berada di China.  

 Bermig dan Frick (2010) menganalisis efek dari ukuran komisaris pada 

294 perusahaan di Jerman pada periode 1998 sampai tahun 2007. Penelitian ini 

mengklaim bahwa komisaris tidak berpengaruh nyata pada nilai dan berhubungan 

negatif terhadap nilai perusahaan. Lain halnya menurut Sumarno, Widjaja, dan 

Subandriah (2016), prinsip tata kelola untuk tanggung jawab komisaris 

berdampak signifikan positif pada Q.   

 

2.3.6 Proporsi Dewan Komisaris Independen pada Nilai Perusahaan 

 Fama dan Jensen (1983) menjelaskan bahwa komisaris independen 

mampu berperan sebagai mediator ketika terjadi perdebatan antara para direktur 

dan mengawasi gagasan direksi serta sebagai penasihat bagi direktur. Komisaris 

independen dianggap sebagai posisi terbaik dalam menjalankan fungsi 

pengawasan sehingga menciptakan perusahaan dengan tata kelola yang baik.   

Suardikha dan Muryati (2014), menunjukkan bahwa terdapat relasi 

positif antara komisaris independen pada nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh 

Surjadi dan Tobing (2016), semakin banyak komisaris independen semakin 

berefek positif pada nilai perusahaan. Alasannya karena komisaris independen 

melakukan mekanisme checks dan balances agar para manajemen tidak bekerja 

sewenang-wenang selayak pemilik perusahaan dan hal inilah dapat menambah 

nilai perusahaan tersebut.  

 Penelitian dari Abbasi, Kalantari, dan Abbasi (2012) yang meneliti pada 

perusahaan industri di Iran mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara dewan komisaris yang independen dengan nilai perusahaan. Terdapat 

beberapa argumen yang mendukung pernyataan ini  diantaranya oleh Azam, 

Usmani dan Abassi (2011), Ghazali (2010), Tornyeva dan Wereko (2012) serta 

Rehman dan Shah (2013). 

 Terdapat hubungan insignifikan atau tidak berpengaruh antara komisaris 

independen dengan Tobin’s Q yang telah diamati oleh Prastuti dan Budiasih 

(2015). Wulandari (1907) juga menemukan bahwa adanya hubungan tidak 

signifikan berpengaruh positif pada Q. Diikuti oleh Dewi dan Ayu Aryista Dewi 
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(2016) yang menyatakan hubungan tidak berpengaruh antar variabel. Dalam 

penelitian Azzahrah dan Yuliandhari (2014), pengaruh dewan komisaris 

independen yang diukur dengan Q pada tahun 2009-2013 menunjukkan 

kesimpulan bahwa tidak memiliki pengaruh.  Hal ini berbeda dengan penelitian 

tentang proporsi komisaris independen pada komisaris yang memiliki efek negatif 

terhadap Tobin’s Q (Darmadi, 2013b).  

 

2.3.7 Jumlah Rapat Dewan Komisaris pada Nilai Perusahaan 

 Komite Naisonal Kebijakan Governance 2006 mendefinisikan “Dewan 

komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab 

secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan 

komisaris memegang peranan penting dalam implementasi tata kelola 

perusahaan karenanya dewan komisaris merupakan inti dari tata kelola 

perusahaan yang menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas”.  

 Dalam melaksanakan tanggung jawab, komisaris mengadakan pertemuan 

untuk mendiskusikan dan merundingkan berbagai permasalahan dan bisnis 

perusahaan. Musyawarah mufakat dipilih sebagai alat dalam pengambilan semua 

keputusan. Tiap rapat harus ada rangkuman yang menggambarkan kondisi, proses 

pengambilan keputusan, argumentasi, kesimpulan serta pernyataan keberatan 

kesimpulan rapat jika terdapat peserta yang tidak setuju dengan hasil keputusan. 

 Efektivitas komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan ketika 

proses pelaporan laporan keuangan diperlukan pertemuan rutin. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Juwitasari (2008) dalam kutipan Zahra, Pratomo, dan Dillak 

(2016) yang menyatakan pertemuan rutin akan sangat menolong komisaris ketika 

melakukan pengawasan dan menawarkan kritik yang berhubungan dengan 

kebijakan manajemen.  

 Dari hasil penelitian Zahra et al., (2016), diketahui bahwa banyak 

sedikitnya rapat komisaris tidak berdampak pada nilai perusahaan. Rapat 

dianggap hanya sebagai kegiatan formalitas yang dalam pembahasannya tidak 
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membahas secara mendalam permasalahan yang ada. Sehingga rapat tidak efektif 

dalam membahas perkembangan perusahaan dan informasi terkini dari 

perusahaan.  

 Melanjutkan penelitian sebelumnya, penelitian Wijayanti dan Mutmainah 

(2012) menyatakan bahwa hasil penelitian variabel rapat komisaris tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. Alasan mendasar dikarenakan 

dalam pelaksanaan fungsi komisaris dalam perusahaan hanya melaksanakan rapat 

minimal sebulan sekali untuk membicarakan aspek-aspek yang dilalui selama 

sebulan. Seringnya mengadakan rapat komisaris juga dianggap kurang efektif, hal 

ini dikarenakan adanya dominasi suara dari komisaris yang hanya mementingkan 

kepentingan individu. Dalam pelaksanaan rapat komisaris juga sering tidak 

intensif membahas peningkatan nilai perusahaan, ada banyak hal lainnya yang 

perlu dibahas dalam rapat di luar konteks nilai perusahaan.  Dengan sering 

mengadakan rapat, anggota komisaris tidak dapat mempelajari apalagi mendalami 

materi rapat yang disampaikan sehingga terciptanya pengetahuan terbatas pada 

anggota komisaris 

 Namun hasil berbeda didapat dari penelitian Vafeas (1999) dari 

penelitian Wijayanti dan Mutmainah (2012), dimana ditemukan hubungan positif 

antara frekuensi rapat dengan variabel nilai perusahaan. Dikatakan bahwa 

semakin aktif komisaris semakin efektif kinerja perusahaan itu, hal ini diukur dari 

kemampuan monitoring komisaris dalam mengikuti rapat.   

 

2.3.8 Pengaruh Ukuran Komite Audit pada Nilai Perusahaan 

 Komite audit dipilih oleh komisaris yang bertanggung jawab membantu 

para auditor dalam menjaga pihak independensinya dari pihak manajemen 

(Surjadi & Tobing, 2016). Dewan komite memiliki peran penting dilihat dari 

perspektif agensi, dewan ini membantu mengurangi masalah keagenan dan 

menambah efisiensi mekanisme tata kelola di perusahaan. Contohnya,  komite 

audit memastikan adanya komunikasi yang efektif kepada pihak manajemen 

perusahaan dan pihak auditor eksternal (Berezinets et al., 2017). Peran komite 

audit disebagian besar perusahaan adalah untuk memantau integritas laporan 
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keuangan serta mengumumkan nilai keuangan pada perusahaan mereka (Darko et 

al., 2016). 

 El Mir dan Seboui (2008) menyarankan bahwa komite audit yang lebih 

besar dapat menyebabkan tata kelola yang tidak efisien dikarenakan seringnya 

pertemuan untuk rapat komite yang mengarah pada peningkatan biaya sehingga 

secara negatif mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam penelitian Surjadi dan 

Tobing (2016), menghasilkan uji yang menyatakan bahwa komite audit 

berpengaruh signifikan positif pada nilai perusahaan. Ditelaah lebih lanjut, komite 

audit dalam menjalankan kewajibannya sebagai fungsi pengawasan memberikan 

hasil yang positif terhadap perusahaan. 

 Demikian halnya dengan Agyemang-Mintah dan Schadewitz (2018), 

menyatakan adopsi komite audit akan membantu akuntabilitas, transparansi dan 

responsif terhadap pemegang saham. Dengan adanya komite audit membantu 

peningkatkan pemantauan dewan direksi, membantu mengembangkan manajemen 

risiko perusahaan, dan juga membantu memperbaiki kualitas audit serta 

penyebaran informasi akuntansi. Sehingga komite audit berpengaruh signifikan 

positif pada nilai perusahaan.  

 Beda pendapat dilontarkan oleh Prastuti dan Budiasih (2015), hasil studi 

menyebutkan nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh komite audit. Komite audit 

yang sedikit dianggap dapat menurunkan nilai perusahaan, dikarenakan komite 

audit dalam perusahaan merangkap sebagai anggota komisaris independen juga. 

Keterbatasan jumlah komite audit menyebabkan menyulitkan dalam menjalankan 

fungsi pengawasan dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan. Hal ini tidak 

sesuai dengan tujuan komite audit dalam menciptakan perusahaan yang 

berintegritas dan objekitifitas. 

 

2.3.9 Pertumbuhan Perusahaan pada Nilai Perusahaan 

 Perusahaan yang memiliki peluang investasi lebih tinggi akan tumbuh 

lebih cepat (Durnev & Kim, 2002). Sehinnga kinerja perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh peluang pertumbuhan karena perusahaan yang tumbuh akan 

dapat melakukan lebih baik secara terus menerus (Rashid, 2017). Pertumbuhan 

perusahaan dapat dinilai sebagai rasio dari pertumbuhan penjualan pada 
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pertumbuhan aset (Agyemang-Mintah & Schadewitz, 2018). Hasil penelitian 

menyebutkan signifikan positif antara pertumbuhan perusahaan pada nilai 

perusahaan dimana alat ukurnya menggunakan Q.  Hal ini sama dengan penelitian 

Kamardin (2014) dan Palaniappan (2017), yang dimana menghasilkan hasil 

penelitian antara pertumbuhan peruahaan dengan kinerja perusahaan dengan 

pengaruh signifikan positif. 

 Pertumbuhan penjualan didapatkan dengan cara total penjualan tahun ini 

dikurang dengan total penjualan tahun lalu dibagi dengan total penjualan tahun ini 

(Mishra & Kapil, 2018). Dan dari hasil penelitian, pertumbuhan penjualan secara 

umum ditemukan adanya hubungan signifikan negatif dengan nilai perusahaan.  

 

2.3.10 Ukuran Perusahaan pada Nilai Perusahaan 

 Ukuran perusahaan dihitung dengan cara nilai logaritma natural dari total 

aset (Yasser et al., 2017). Hasil menunjukkan signifikan negatif antara ukuran 

perusahaan pada nilai perusahaan. Penelitian lain menghasilkan perusahaan kecil 

mempunyai dampak signifikan negatif pada nilai perusahaan sedangkan 

perusahaan besar dihasilkan hubungan tidak signifikan pada nilai perusahaan 

berbasis Q (Mishra & Kapil, 2018). Penelitian dengan mengambil sampel dari 

perusahaan di Taiwan pada tahun 1997 sampai tahun 2015 menunjukkan hasil 

tidak ada hubungan ukuran perusahaan pada Q (Kao et al., 2018). 

 Fidanoski et al., (2014) menyebutkan adanya signifikan positif antara 

pertumbuhaan perusahaan dengan nilai perusahaan. Darmadi (2013) juga 

menyatakan hal yang sama, adanya hubungan positif signifikan yang diteliti di 

negara Indonesia. Kamardin (2014) dan Toumi, Benkraiem, dan Hamrouni (2016) 

mendukung penelitian yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan positif pada nilai perusahaan. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

2.4.1 Model Penelitian 

 Model penelitian ini diadopsi oleh penelitian sebelumnya untuk 

mencari pengaruh nilai perusahaan. Berikut ini ialah model penelitian 

yang diteliti oleh penulis: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian, Sumber: Agyemang-Mintah dan Schadewitz (2018) 

dan Srivastava (2015). 
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2.4.2 Perumusan Hipotesis 

 Terdapat beberapa hipotesis yang berhubungan dengan penelitian 

“Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia terhadap Nilai Perusahaan”, diantaranya: 

H1 : Ukuran dewan direktur berpengaruh signifikan positif pada nilai 

perusahaan. 

H2 : Latar belakanag pendidikan dewan direktur berpengaruh positif pada 

nilai perusahaan. 

H3 : Jumlah rapat dewan direktur berpengaruh signifikan positif pada nilai 

perusahaan. 

H4 : Kepemilikan Manajerial dewan direktur berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. 

H5 :  Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 

H6 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif 

pada nilai perusahaan. 

H7 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. 

H8 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif pada nilai perusahaan.  
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