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BAB II 
KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Black, Kim, Jang dan Park (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh 

tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan di Korea Selatan. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dewan direksi, 

komisaris independen, komite audit, pengungkapan kepada pemegang saham, dan 

struktur kepemilikan yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q. 

 

Gambar 1 Model penelitian bagaimana tata kelola perusahaan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Sumber: Black et al. (2008). 

Isshaq, Bokpin, dan Onumah (2009) juga melakukan penelitian tentang 

hubungan antara tata kelola perusahaan, cash holding dan nilai perusahaan yang 
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terdaftar di Ghana Stock Exchange. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain ukuran dewan, independensi dewan, intensitas rapat 

dewan, insider ownership, dan cash holding, serta leverage sebagai variabel 

kontrol, dan Tobin’s Q yang digunakan sebagai variabel dependen. 

 Rashid, Zoysa, Lodh, dan Rudkin (2010) meneliti tentang pengaruh 

komposisi dewan terhadap kinerja perusahaan yang terdapat di Bangladesh. 

Sampel penelitian adalah sebanyak 90 perusahaan non keuangan yang terdaftar di 

Dhaka Stock Exchange periode 2005-2009. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio tingkat pengembalian terhadap jumlah aktiva dan 

Tobin’s Q. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian adalah kepemilikan 

direktur, ukuran dewan, dualitas CEO, rasio utang, ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan. 

 Ghazali (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur 

kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Variabel 

struktur kepemilikan diukur dengan kepemilikan direktur, kepemilikan asing, 

kepemilikan perusahaan. Variabel tata kelola perusahaan diukur dengan ukuran 

dewan dan independensi dewan. Kinerja perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 87 perusahaan non finansial yang 

terdaftar di Bursa Malaysia. 

 Sulong dan Nor (2008) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 403 perusahaan yang terdaftar di bursa 

Malaysia untuk periode 2002 sampai 2005. Mekanisme tata kelola perusahaan 

yang digunakan adalah dividen, struktur kepemilikan, dan karakteristik dewan, 

sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Tobin’s Q. Variabel kontrol 

Ayu Angraeni, Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



11 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 

yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, rasio utang, rasio 

nilai pasar pada nilai buku, rasio laba per saham, umur perusahaan, dan tipe 

industri. 

 Rouf (2011) meneliti tentang pengaruh hubungan antara mekanisme tata 

kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan di 93 perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di Dhaka Stock Exchange tahun 2006. Nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen diukur dengan ROA dan ROE, sedangkan variabel independen yang 

digunakan Rouf dalam penelitian adalah ukuran dewan, komisaris independen, 

CEO dualitas, dan komite audit. 

 Abbasi, Kalantari, dan Abbasi (2012) juga melakukan penelitian tentang 

pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap Tobin’s Q. Sampel 

penelitian adalah perusahaan yang tergolong dalam industri pangan yang terdaftar 

di Tehran Stock Exchange. Periode penelitian adalah dari tahun 2002 sampai 

2011. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, dualitas Chief Executive 

Officer (CEO), dan independensi dewan, serta variabel kontrol yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan dan rasio utang. 
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Gambar 2 Model Penelitian Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan 
Institusional, CEO Duality, Independensi Dewan, Ukuran Perusahaan, dan 
Leverage terhadap Nilai Perusahaan. Sumber: Abbasi et al. (2012). 
 
 Johl dan Kaur (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh 

keberagaman dewan terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Malaysia. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 700 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2009. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah ROA, Return on Equity (ROE), rasio tingkat 

pengembalian modal kerja (return on capital employed ratio). Variabel 

independen yang digunakan adalah jumlah direktur wanita dan kepemimpinan 

wanita. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian adalah independensi 

dewan, ukuran perusahaan, rasio utang, pertumbuhan perusahaan, kinerja 

perusahaan pada periode sebelumnya, dan industri keuangan. 

 Kumar dan Singh (2012) meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di India. Sampel penelitian terdiri dari 
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157 perusahaan non keuangan yang terdaftar di India pada tahun 2008. Kinerja 

perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Variabel yang digunakan untuk mewakili 

tata kelola perusahaan adalah direktur non eksekutif, direktur independen, direktur 

non eksekutif dan non independen, kepemilikan manajerial, ukuran dewan, dan 

pimpinan direktur non eksekutif dengan variabel kontrol adalah umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, rasio utang, dan profitabilitas tahun sebelumnya. 

 Wahla, Shah, dan Hussain (2012) meneliti tentang pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan non keuangan di yang 

terdaftar di Karachi Stock Exchange. Periode tahun penelitian ini adalah 2008-

2010. Kinerja perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Variabel Kontrol yang 

digunakan adalah rasio utang dan jumlah perputaran aset (assets turnover). 

 Obradovich dan Gill (2013) menganalisis dampak tata kelola perusahaan 

dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan sampel 333 perusahaaan yang 

terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) dengan periode tahun 2009-2011. 

Nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang digunakan peneliti dengan 

pengukuran Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan antara lain CEO 

dualitas, ukuran dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, ROA, insider 

holdings, dan industry dummy. 
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Gambar 3 Model penelitian dampak tata kelola perusahaan dan leverage terhadap 
nilai perusahaan di Amerika. Sumber: Obradovich dan Gill (2013). 
 

Vintila dan Ghergina (2013) membahas pengaruh dan hubungan antara 

dewan direksi independen, CEO dualitas dan nilai perusahaan, dengan sampel 

perusahaan yang terdaftar di Bucharest Stock Exchange. Rumus Tobin’s Q 

digunakan sebagai pengukuran variabel dependen, dan variabel independen yang 

digunakan adalah independensi dewan dan CEO dualitas, serta ukuran 

perusahaan, leverage, pertumbuhan, dan firm listing sebagai variabel kontrol. 

Kumar dan Singh (2013) melakukan penelitian tentang ukuran dewan dan 

promoter holding terhadap nilai perusahaan di India. Variabel independen yang 

diguanakan dalam penelitian ini antara lain ukuran dewan dan promoter holding, 

dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan, rasio utang, dan pertumbuhan 

penjualan sebagai variabel kontrol. 
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Jentsch (2014) melakukan penelitian tentang komposisi dewan dan 

konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan di Switzerland. Pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ROA dan 

Tobin’s Q. 

Javeed, Hassan, dan Azeem (2014) meneliti pengaruh hubungan antara 

struktur modal, pengukuran tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan sampel 775 data observasi dari 155 perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange tahun 2008 sampai 2012. 

Penelitian ini meneliti pengaruh hubungan antara capital structure terhadap nilai 

perusahaan yang terdapat hubungan signifikan positif. Dewan independen dan 

konsentrasi kepemilikan juga berpengaruh signifikan positif, dan leverage tidak 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tata kelola perusahaan. 

Ruan, Tian, dan Ma (2011) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, 

struktur modal, dan nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Chinese 

Stock Exchange tahun 2002 dan 2007. Tobin’s Q digunakan dalam pengukuran 

nilai perusahaan, serta kepemilikan manajerial dan leverage sebagai variabel 

independen. 

 

2.2 Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan sebuah nilai yang mencerminkan nilai pasar 

dan nilai buku perusahaan. Penilaian pada nilai perusahaan dapat dilihat dari sisi 

ekuitas, liabilitas, dan aset perusahaan. Nilai perusahaan dianggap sangat penting 

karena dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan tingginya kemakmuran 

para pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya 
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bagi suatu perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti meningkatkan 

kemakmuran para pemilik perusahaan (Obradovich dan Gill, 2012; Brigham dan 

Houston, 2006). Kekayaan para pemegang saham tercermin dari harga pasar 

saham yang juga merupakan cerminan dari keputusan pendanaan serta manajemen 

aset. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Ukuran Dewan terhadap Nilai Perusahaan 

 Menurut Mousa dan Desoky (2012), ukuran dewan merupakan jumlah 

direktur dalam sebuah perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam 

pengambilan keputusan strategis. Jumlah dewan direksi dalam sebuah perusahaan 

mempunyai peran yang penting dalam mengawasi manajemen dan mengambil 

keputusan yang strategis. Semakin banyak dewan dalam perusahaan maka akan 

memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap perusahaan dengan lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan 

(Isshaq, Bokpin dan Onumah, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mousa 

dan Desoky (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa juga dinyatakan oleh 

Isshaq et al. (2009), Vintila dan Ghergina (2013), Rehman dan Shah (2013), Tahir 

et al. (2014), serta Ibrahim dan Salihu (2015). 

 Rouf (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif 

antara ukuran dewan yang besar terhadap nilai perusahaan. Rouf berpendapat 

bahwa ukuran dewan yang kecil umumnya diyakini dapat meningkatkan nilai 

perusahaan karena manfaat dengan ukuran dewan yang lebih besar dari 
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peningkatan pemantauan sebanding dengan kurangnya komunikasi dan 

pengambilan keputusan dari kelompok yang lebih besar. Dengan demikian, 

ukuran dewan yang lebih besar tidak mendukung dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Pernyataan Rouf tersebut didukung oleh Sulong dan Nor (2008), yang 

menyatakan bahwa sebuah dewan direksi yang besar kurang efektif terhadap 

manajemen puncak perusahaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian 

yang mengidentifikasikan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan, dintaranya Rashid, Zoysa, Lodh, dan Rudkin (2010), 

Javeed et al. (2014), Kumar dan Singh (2013), Obradovich dan Gill (2013). 

2.3.2 Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Mousa dan Desoky (2012), komisaris independen merupakan 

jumlah persentase dari jumlah komisaris independen terhadap jumlah dewan 

komisaris dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan perwakilan dari 

pihak pemegang saham yang mampu memberikan penilaian dan pengambilan 

keputusan secara objektif sehingga dapat memaksimalkan kemakmuran dari 

pemegang saham. Kemakmuran dari pemegang saham ini ditandai dengan 

meningkatnya nilai perusahaan. 

Matolcsy, Lim dan Chow (1997) berpendapat bahwa dewan yang 

didominasi oleh dewan dari dalam perusahaan cenderung memiliki tata kelola 

yang lemah. Hal ini dikarenakan sebagai orang dalam mereka wajib untuk 

mengawasi dirinya sendiri (self-monitor), sedangkan dewan yang didominasi oleh 

pihak luar perusahaan akan menghasilkan tata kelola yang lebih kuat karena 

mereka bertindak sebagai pihak yang independen. Aktivitas pemantauan oleh 

dewan akan lebih efektif ketika dewan didominasi oleh dewan komisaris 
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independen. Black, Jang dan Kim (2006) berpendapat bahwa meningkatnya 

jumlah komisaris independen berdampak pada meningkatnya nilai pasar dari 

perusahaan. Beberapa penelitian lain yang mengidentifikasi komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan adalah Rouf (2011). 

Mousa dan Desoky (2012) menyatakan bahwa komisaris independen 

memiliki pengaruh signifikan negatif dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

serupa juga dinyatakan oleh Vintila dan Gherghina (2013), Kumar dan Singh 

(2012), Jentsch (2014). 

Peneliti Sulong dan Nor (2008), Rasyid, Zoysa, Lodh, dan Rudkin (2010), 

Obradovich dan Gill (2013), serta Kangarlouei, Kavasi dan Motavassel (2013) 

menyatakan bahwa persentase komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa persentase komisaris 

independen yang tinggi tidak mempengaruhi penurunan ataupun peningkatan nilai 

perusahaan. Komisaris independen baik dalam memantau perusahaan tetapi tidak 

berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan (Rasyid et al. 2010). 

2.3.3 Konsentrasi Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan 

Konsentrasi kepemilikan menggambarkan bagaimana dan siapa saja yang 

memegang kendali atas keseluruhan atau sebagian besar atas kepemilikan 

perusahaan serta keseluruhan atau sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas 

bisnis pada suatu perusahaan. Mitton (2002) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan positif antara konsentrasi kepemilikan terhadap nilai 

perusahaan, karena dengan adanya peningkatan kepemilikan saham investor akan 

lebih tertarik pada pemantauan direksi.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mousa dan Desoky (2012) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara konsentrasi 

kepemilikan dengan nilai perusahaan bila diukur dengan rasio Tobin’s Q. Hal 

tersebut dikarenakan dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka keragaman 

kepentingan pemegang saham berkurang, sehingga kemungkinan terjadi 

kecurangan semakin besar (Meca dan Ballesta, 2011). 

Peneliti Sulong dan Nor (2008), Zeitun (2009), Thi (2011), Ameer (2012), 

Wahla, Shah, dan Hussain (2012) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dapat 

dijelaskan karena dengan terkonsentrasinya kepemilikan, keputusan manajemen 

hanya berada pada pemilik mayoritas yang cenderung berpihak pada manajemen 

perusahaan yang meningkatkan keuntungan pribadinya, sehingga mengabaikan 

pemegang saham minoritas, hal ini direspon negatif oleh pasar. 

2.3.4 Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan 

 Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-

643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit, Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam 

rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit 

terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang yang berasal dari komisaris independen 

dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik (BEI, 2012). 

 Sebuah komite audit yang besar membantu perusahaan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan dengan memantau dewan direksi dalam 

pelaksanaan tugas. Komite audit memaksa dewan direksi untuk bekerja dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham 
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(Obradovich dan Gill, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Rouf 

(2011) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan 

Menurut Chan dan Li (2008) dan Tahir et al. (2014), ukuran komite audit 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Chan dan Li 

(2008) berpendapat bahwa dengan adanya direktur keuangan terlatih (finance-

trained director), ukuran komite audit sudah tidak penting dalam mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Nilai Perusahaan 

2.4.1 Umur Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Umur perusahaan pada umumnya diartikan sebagai jumlah tahun sejak 

berdirinya suatu perusahaan. Seiring waktu, perusahaan belajar untuk semakin 

baik dan lebih efisien serta memiliki keunggulan kompetitif dalam inti bisnisnya 

dan mendorong keberhasilan, serta kemakmuran organisasi. Perusahaan yang 

telah lama berdiri maka pemegang saham akan lebih percaya dibandingkan 

dengan perusahaan yang baru berdiri karena perusahaan yang telah lama berdiri 

diasumsikan akan menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan 

baru. Maka dari itu, perusahaan yang lama berdiri lebih menarik perhatian 

pemegang saham (Zen dan Herman, 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mousa dan Desoky (2012) 

menyatakan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain seperti Sulong dan Nor (2009), 

Wellalage dan Locke (2012) juga menunjukkan hasil yang serupa. Perusahaan 
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yang tua biasanya memiliki reputasi yang lebih baik dan perusahaan tersebut lebih 

banyak pengalaman dalam basis ekonomi serta lebih mudah masuk ke pasar, 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian Kumar dan Singh (2012) serta Loderer 

dan Waelchli (2009) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasi bahwa 

perusahaan yang lama berdiri mengalami pertumbuhan yang lambat sehingga 

investor tidak tertarik berinvestasi dan membuat nilai perusahaan menurun. 

2.4.2 Firm listing terhadap Nilai Perusahaan 

Firm listing merupakan jumlah tahun sejak saham perusahaan yang telah 

terdaftar di BEI. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mousa dan Desoky (2012) 

menyatakan bahwa firm listing memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal akan lebih mudah 

masuk ke pasar dan memiliki pandangan yang baik dari investor mengenai saham 

perusahaan tersebut. 

2.4.3 Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Mousa dan Desoky (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

jumlah aset yang besar cenderung memperkerjakan manajer yang lebih terampil 

dan melakukan pemantauan manajemen secara optimal yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. Semakin besar aset perusahaan maka akan semakin besar pula 

ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar aset perusahaan menandakan bahwa 

perusahaan memiliki cukup sumber daya untuk mendanai kegiatan operasional 

serta melunasi kewajiban dimasa yang akan datang.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mousa dan Desoky (2012) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil serupa juga dinyatakan oleh Jackling dan Caylor (2009), 

Jaafar dan El-Shawa (2009), Campbell dan Vera (2009), Johr dan Kaur (2012), 

Rehman dan Shah (2013), Obradovich dan Gill (2013). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan dalam penelitian tersebut merupakan cerminan besar 

kecilnya perusahaan yang terlihat dalam nilai aset perusahaan. semakin besar 

ukuran perusahaan maka ada kecenderungan lebih banyak pemegang saham yang 

menaruh perhatian pada perusahaan tersebut karena perusahaan yang besar 

cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah aset 

yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki aset yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada dalam perusahaan 

tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran 

yang dilakukan oleh pemilik atas aset yang dimiliki. Jumlah aset yang besar akan 

menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi 

jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam 

mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Terdapat sejumlah hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, diantaranya Wei, Xie, 

dan Zhang (2005), Black et al. (2006), Lin (2010), Rouf (2011), Sulong dan Nor 
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(2010), Ghazali (2010), Kumar dan Singh (2012), Abbasi et al. (2012), serta Le 

dan Chizema (2011). 

2.4.4 Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Leverage didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. 

Isshaq, Bokpin dan Onumah (2009) berpendapat bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Mousa dan Desoky (2012) juga 

menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Black et al. (2006), Isshaq et al. (2009), Obradovich dan Gill (2013), 

Kangarlouei et al. (2013), Cheng dan Tzeng (2013), Tahir et al. (2014). 

Leverage akan menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh 

utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tingginya rasio leverage 

menunjukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh kreditur. Hal tersebut 

akan membuat pemegang saham berhati-hati untuk berinvestasi di perusahaan 

yang rasio leverage nya tinggi karena semakin tinggi rasio leverage maka 

semakin tinggi pula resiko investasinya (Weston & Copeland, 1992). Dapat 

disimpulkan bahwa rasio leverage yang tinggi menyebabkan turunnya nilai 

perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2011) pada titik tertentu peningkatan 

utang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan utang lebih kecil dari pada biaya yang ditimbulkan. Kumar dan Singh 

(2012) menyatakan bahwa leverage berhubungan signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Campbell 

dan Vera (2009), Rehman dan Shah (2013). 
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Peneliti Kodongo, Mokoteli dan Maina (2014) menyatakan bahwa bahwa 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur 

dengan Tobin’s Q.  

2.4.5 Return On Assets terhadap Nilai Perusahaan 

 Return On Assets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk 

aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Brigham (2006), 

ROA diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih terhadap total aset 

perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena 

tingkat pengembalian yang semakin besar. Penelitian yang dilakukan Ruan, Tian 

dan Ma (2011) menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa semakin besar ROA suatu 

perusahaan, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai 

perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi 

penggunaan aset. 

Hasil penelitian Gill dan Obradovich (2013) menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur 

di Amerika. Peneliti Tahir et al. (2014) juga menyatakan bahwa ROA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.5.1 Model Penelitian 

 Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi 

dari model penelitian yang dilakukan oleh Mousa dan Desoky (2012) dan Tahir et 

al. (2014). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah nilai 

perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan 

adalah ukuran dewan, komisaris independen, konsentrasi kepemilikan dan komite 

audit, serta umur perusahaan, firm listing, ukuran perusaaan, leverage dan ROA 

yang digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. 

 
Gambar 4 Analisis Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai 
Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber: 
Mousa dan Desoky (2012) dan Tahir et al. (2014). 
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2.5.2 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka model diatas maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah: 

H1: Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

H2: Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

H3: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

H4: Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 
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