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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 
2.1   Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan yang tinggi tercermin dari harga saham yang tinggi. Hal 

ini juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan juga pada 

prospek perusahaan di masa mendatang. Sehingga perusahaan berusaha untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui maksimalisasi harga saham (Weston dan 

Copeland, 2001). 

Price to book value (PBV) merupakan perbandingan antara nilai pasar 

dengan nilai buku per lembar saham. PBV yang tinggi akan meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan dan mengindikasikan 

kemakmuran pemegang saham yang tinggi (Soliha dan Taswan, 2002). 

Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada 

beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian sebuah perusahaan. 

Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal 

atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin 

memakmurkan pemilik perusahaan atau pemilik saham. Sedangkan tujuan 

perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin 

pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara 

substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh 

masing-masing perusahaan berbeda (Martono dan Agus Harjito, 2005:2). 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara 

maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai 
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perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para 

profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris 

(Nurlela dan Islahudin, 2008). 

Tedy Hyo (2012) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. 

Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga menjadi tinggi. 

 
2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Nieh dan Yeh (2010) meneliti kepemilikan institusional sebagai variabel 

independennya, ukuran, leverage, pertumbuhan, usia dan R&D expense sebagai 

variabel kontrol terhadap variabel dependennya yaitu nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk menentukan 

apa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian tersebut 

mengambil sampel dari 276 yang terdaftar di perusahaan Taiwan mulai dari 

periode tahun 1997-2005. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Meca dan Pedro Sanchez-Ballesta (2010) 

bertujuan untuk menguji efek pada nilai perusahaan dari berbagai dimensi struktur 

kepemilikan di Spanyol. Penelitian tersebut mengambil sampel dari populasi 

perusahaan non-keuangan Spanyol yang terdaftar di Bursa Efek Madrid selama 

tahun 1999-2002. Nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q dijadikan 

sebagai variabel dependen sedangkan Konsentrasi Kepemilikan, Konsentrasi 

Kepemilikan Manajerial dan bank ownership sebagai variabel independennya. 

 Liang, Huang dan Lin (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah hubungan antara ownership dan nilai perusahan telah 

menghasilkan hasil yang beragam dimana nilai perusahaan tersebut diukur dengan 
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menggunakan Tobin’s Q. Perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan dijadikan 

sebagai objek penelitiannya. Variabel independen yang digunakan untuk 

mengukur berupa konsentrasi kepemilikan manajerial, tingkat pengeluaran 

penelitian, tingkat pengeluaran modal dan tingkat pengeluaran pemasaran 

sedangkan controlling board-seat ratio, arus kas deviasi, ukuran perusahaan, 

leverage, tingkat pertumbuhan aset, koefisian beta dan rasio lancar dijadikan 

sebagai variabel kontrolnya.  

 Pada tahun 2011, Gill dan Neil melakukan penelitian terhadap nilai 

perusahaan dengan menggunakan 91 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Kanada Toronto Stock Exchange selama tahun 2008-2010 sebagai sampel. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan dan ceo duality 

pada nilai perusahaan manufaktur yang ada di Kanada. Ukuran dewan, ceo 

duality, ukuran perusahaan, dan return on assets digunakan sebagai variabel 

independen sedangkan variabel kontrol menggunakan pertumbuhan potensial.   

 Majid, Kalantari dan Hamideh (2012) melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada industri makanan dengan sampel dari perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Teheran (TSE) kontributor ekspor di Iran selama tahun 2002 hingga 

2011. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, ceo duality dan board’s 

independence serta ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel control. 

 Choi, Sul dan Min (2012) meneliti foreign block ownership, keanggotaan 

dewan asing, interaction effect sebagai variabel independennya dan ratio of 

oustide directors, hutang, koefisien beta, dividend payout ratio, ukuran 
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perusahaan dan usia perusahaan sebagai variabel kontrolnya terhadap varaibel 

dependennya yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas bagaimana investor asing dan 

direksi luar negeri berinteraksi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Data yang 

digunakan adalah data dari indek KOSPI200 di Korea selama tahun 2004-2007. 

 Pada tahun 2013, Kumar dan Singh menganalisis tentang struktur tata 

kelola dengan menggunakan 176 perusahaan India yang terdaftar di Bursa Efek 

Bombay sebagai sampel. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menguji 

pengaruh Ukuran Dewan dan promoter ownership terhadap nilai perusahaan. 

Variabel independen yang digunakan berupa ukuran dewan dan promoter holding 

sedangkan variabel kontrolnya terdiri dari usia pertumbuhan, ukuran perusahaan,  

firm leverage dan pertumbuhan penjualan. 

 Dengan menggunakan return on assets, jumlah saham pengembalian, 

corporate governance index, social corporate governance index, ukuran dewan, 

block ownership, kepemilikan instusional, leverage  sebagai variabel dan 

pertumbuhan, tingkat pengeluaran modal,  gearing, ukuran perusahaan, komite 

audit  ukuran perusahaan, crosslisting sebagai variabel kontrol, Ntim (2013) 

melakukan penelitian tentang pengaruh antara indek tata kelola dana nilai 

perusahaan dalam pengaturan perusahaan yang berbeda dalam kerangka 

persamaan simultan dengan menggunakan perusahaan pasca-Apartheid Afrika 

Selatan yang terdaftar sebagai sampel. 

 Arian, Galdipur dan Kiamehr (2014) melakukan pengujian hubungan 

antara likuiditas saham terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan 

Tobin’s Q. Penelitian ini mengguanakan seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Joenna, Analisis Dampak Tata Kelola Perusahaan dan Financial Leverage Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



10 

Universitas Internasional Batam 

Bursa Efek Tehran sebagai sampel. Variabel independennya berupa Turnover 

Volume serta kesenjangan antara permintaan dan penawaran indeks harga yang 

digunakan sebagai alat pengukuran likuiditas saham. 

 Sartini dan Purbawangsa (2014) melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen, serta 

keputusan pendanaan terhadap perusahaan manufaktur. Sampel yang digunakan 

terdiri dari 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode penelitian tahun 2009-2011. 

 
2.3   Pengaruh Variabel Independen Terhadap Nilai Perusahaan 

2.3.1 Ukuran Dewan 

 Ukuran dewan adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin 

banyak anggota dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk 

pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan kinerja 

peruasahaan yang baik dan terkontrol maka akan menghasilkan profitabilitas yang 

baik serta meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan juga akan 

ikut meningkat (Isshaaq, 2009). 

 Gill dan Mathur (2011) mengatakan bahwa diperoleh hasil bahwa board 

size yang lebih besar tidak dapat mendukung perusahaan manufaktur Kanada 

karena memiliki dampak negatif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan manufaktur Kanada harus menggunakan board size yang optimal 

berdasarkan ukuran perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saibaba (2013) menyatakan bahwa 

dampak ukuran dewan terhadap nilai perusahaan berupa negatif tetapi tidak ada 

hubungan yang signifikan. 
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2.3.2 Komite Audit 

Komite audit memiliki peran penting dalam penilaian nilai perusahaan 

dalam prinsip tata kelola perusahaan. Dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 

menunjukan bahwa komite audit harus bekerja secara independen dan harus juga 

secara professional. Teori dalam (Rouf, 2011) menyatakan bahwa komite audit 

memonitor mekanisme yang meningkatkan kualitas arus informasi antara 

pemegang saham dan manajer, yang pada giliranya untuk membantu 

meminimalkan masalah agensi. 

Menurut Sari dan Ardiana (2012), komite audit yang merupakan variabel 

kontrol dalam pengaruh board size terhadap nilai perusahaan ditemukan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Anggraini 

(2013) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

2.3.3 Financial Leverage 

Leverage didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang menunjukan seberapa 

besar tingkat penggunaan hutang dalam membiayai aktiva perusahaan. Hutang 

bias berpengaruh positif maupun negatif terhadap nilai perusahaan. Pada titik 

tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat 

yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya yang 

ditimbulkan (Brigham dan Houston ,2011). 

Novaes (2002) menyatakan bahwa peningkatan leverage bisa 

memberikan dua macam signal, yaitu berita baik sekaligus berita buruk. 

Peningkatan leverage menunjukkan berita baik jika peningkatan tersebut 

merefleksikan kemampuan managemen untuk meningkatkan nilai. Sebaliknya, hal 
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tersebut menunjukkan berita buruk jika manager melakukan peningkatan leverage 

karena terpaksa dan bukan karena alasan efisiensi. 

Asgharian (2003) dan Opler dan Titman (1994) menyimpulkan bahwa 

jika perusahaan yang mempunyai leverage tinggi kehilangan pangsa pasar karena 

tingginya risiko yang diberikan pelanggannya atau karena respon agresif dari 

pesaingnya (customer driven and competitor driven), maka seharusnya pada 

perusahaan ini profitabilitas dan nilai perusahaannya menjadi lebih rendah. Di sisi 

lain, jika penurunan penjualan yang terjadi adalah akibat dari manager driven, 

maka pada kasus ini diharapkan tingkat profitabilitas dan nilai perusahaan yang 

lebih tinggi. 

2.3.4 Konsentrasi Kepemilikan 

Liris (2013) mengatakan bahwa konsentrasi kepemilikan terjadi pada 2 

konsep kepemilikan. Pertama, Kepemilikan imediat dimana kepemilikan ini 

adalah kepemilikan langsung dalam perusahaan publik yang didasarkan 

persentase saham yang tertulis atas nama pemegang saham. Oleh karena itu, 

rangkaian kepemilikan tidak ditelusuri. Kedua, Kepemilikan ultimat. Kepemilikan 

ini berbentuk langsung dan tidak langsung. Kepemilikan langsung 

menggambarkan persentase saham yang dimiliki pemegang saham atas nama 

dirinya sendiri. Kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan terhadap sebuah 

perusahaan publik melalui rantai kepemilikan. Karena terdapat bentuk 

kepemilikan tidak langsung, maka rangkaian kepemilikan harus ditelusuri sampai 

dengan pemilik ultimat dapat diidentifikasi. 

Meca dan Ballesta (2011) mengungkapkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan tampaknya dapat berpengaruh menguntungkan terhadap nilai 
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perusahaan, pada saat tingkat tinggi efek merugikan akan menyebabkan valuasi 

pasar menjadi negatif dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepemilikan pemegang 

saham besar. 

La Porta et al., (2002) menemukan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

kepemilikan maka akan semakin rendah nilai perusahaan. Rendahnya nilai 

perusahaan menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak dipercaya sepenuhnya 

oleh investor pada perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi. 

2.3.5 Kepemilikan Institusional 

 Menurut Tarjo (2008) dan Adriani (2011), kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi 

lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan 

menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan 

institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup 

besar dalam pasar modal. 

 Pada umumnya kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pihak 

yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan 

maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan (Wening, 2009). 

 Pada tahun 2012, Sukirni menyatakan bahwa kepemilikan Institusional 

berpengaruh positif secara signifkan terhadap nilai perusahaan. 
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2.3.6 Kepemilikan Manajerial 

Menurut Nizar, Shahrul (2003) (dalam Rustendi dan Jimmi, 2005), 

manajerial didefinisikan sebagai berikut : “manajerial adalah pemegang saham, 

direksi atau pejabat perseroan yang memiliki proporsi yang signifikan dalam 

saham perseroan.” Pengertian kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati 

(2002) sebagai berikut : “Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham 

dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Direktur dan Komisaris)”. Kepemilikan manajerial diukur dari 

jumlah presentase saham yang dimiliki manajer. 

Menurut Faisal (2003), alat ukur yang digunakan untuk variabel 

kepemilikan manajerial adalah persentase saham direktur dan komisaris. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan kepemilikan manajerial merupakan 

presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan. Dalam 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten kepemilikan saham dilaporkan 

dalam bentuk persentase. Kepemilikan manajerial ini merupakan kompensasi 

yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Kepemilikan manajerial 

memberi kontribusi untuk meningkatkan nilai perusahaan, dampak yang 

dipengaruhi berbeda dengan pasar dan akan berdampak signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan (Gill dan Mathur, 2012). 

2.3.7 Kepemilikan Asing 

Menurut Ramadhan (2010), Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada 

pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah perseorangan warga 

negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan 
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penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan penelitian 

Salvatore (2003) dalam Nur’aini (2010) mengindikasikan bahwa sebuah 

portofolio yang mengandung saham-saham domestik dan asing menawarkan 

resiko yang lebih rendah dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi bagi 

investornyadibanding portofolio yang hanya mengandung saham-saham 

domestik.Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi pemegang saham. Dengan 

begitu terdapat asumsi dampak positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai 

perusahaan akan meningkat. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ramaswary dan Li (2001) dalam 

Bopkin dan Isshaq (2009) menunjukkan bahwa partisipasi investor asing dalam 

pasar saham telah menambah beberapa perubahan regulasi. Oleh karena asumsi 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dipilih oleh investor 

asing untuk  ditanamkan saham atau modalnya memiliki proteksi yang baik dan 

struktur pengelolaan perusahaan yang baik pula. Sehingga dengan begitu 

kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mengindikasikan peningkatan dalam 

nilai perusahaan. 

 
2.4   Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Nilai Perusahaan 

2.4.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran peusahaan merupakan suatu indikator yang menunjukkan 

kekuatan finansial perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran atau skala 

perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber 

pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Soliha dan Taswan (2002), Sujoko dan 

Soebiantoro (2007) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, dimana perusahaan memiliki ukuran yang besar menunjukkan 

perusahaan mengalami perkembangan selain itu ukuran perusahaan yang besar 

menunjukkan kondisi yang stabil, terutama didalam return pengembalian saham 

untuk investor lebih tinggi. Hal ini akan dipandang positif oleh investor dan akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Sedangkan Chen dan Lin (2012) menyatakan bahwa tidak ada dampak 

signifikan antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. Sedangkan dalam 

penelitian yang diteliti oleh Lin dan Chang (2011) mengungkapkan bahwa  ukuran 

perusahaan memiliki dampak signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. 

2.4.2 Return on Assets 

Menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi.Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai oleh perusahaan tersebut dansemakin baik pula posisi perusahaan 

tersebut dari segi penggunaan asset. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak terhadap harga 

saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal sehingga nilai perusahaan akan 

semakin baik pula dengan adanya peningkatan ROA. 

Berdasarkan hasil penelitian Pertiwi dan Pratama (2012), maka dapat 

disimpulkan bahwa ketika tingkat keuntungan dalam kinerja keuangan yang 

dicapai perusahaan tersebut semakin baik maka akan berpengaruh positif dalam 
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meningkatkan nilai perusahaan artinya semakin tinggi kinerja keuangan yang 

diukur dengan Return on Asset (ROA) maka semakin baik produktivitas asset 

dalam memperoleh keuntungan bersih. Terbukti bahwa jika penawaran tinggi 

maka akan meningkatkan permintaan. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan 

daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

keuntungan akan semakin besar. Oleh karena itu, Return on Asset merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Gill dan Mathur (2012), Ruan, Tian dan Ma (2011) menunjukkan 

bahwa return on assets berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

2.4.3 Industry Dummy 

Menurut penelitian yang dilakukan Gill dan Mathur (2012) dinyatakan 

bahwa industry dummy dibedakan dengan nilai 0 dan 1, dikatakan 0 apabila 

perusahan tersebut bergerak pada bidang jasa dan 1 apabila perusahaan tersebut 

bergerak pada bidang manufaktur. Hasil penelitian ini menyatakan tidak ada 

hubungan signifikan antara industry dummy terhadap nilai perusahaan. 

2.5   Model Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka model penelitian yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Dampak Tata Kelola Perusahaan dan Financial Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Variabel Independen 
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2.6   Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan terhadap nilai 

perusahaan. 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan antara komite audit terhadap nilai 

 perusahaan. 
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Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Asing 

Ukuran Perusahaan 

Nilai Perusahaan 
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H3: Terdapat pengaruh signifikan antara financial leverage terhadap nilai 

perusahaan. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara konsentrasi kepemilikan terhadap 

nilai perusahaan. 

H5: Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap 

nilai perusahaan. 

H6: Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan. 

H7: Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan asing terhadap nilai 

perusahaan. 
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