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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1   Latar Belakang Penelitian 

 Perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat 

penting bagi suatu perusahaan, karena nilai perusahaan merupakan penilaian 

investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Hal ini 

tentu ditujukan untuk dapat meningkatkan kemakmuran pemilik dan para 

pemegang saham sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan sebelumnya. 

 Tinggi rendahnya nilai perusahaan tergantung pada mekanisme tata 

kelola perusahaan yang diterapkan. Struktur tata kelola perusahaan yang kuat 

diperlukan bagi perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dari 

waktu kewaktu. Tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi oleh pemerolehan 

modal perusahaan, jika tata kelola perusahaannya baik maka modal yang 

didapatkan akan sangat optimal. Tidak hanya itu, tata kelola perusahaan yang baik 

dapat meningkatkan stabilitas ekonomi perusahaan itu sendiri sehingga semuanya 

dapat berjalan dengan lancar jika tata kelola perusahaannya berhasil. 

 Tata kelola perusahaan memegang kendali yang cukup besar atas 

keberlanjutan perusahaan. Tak jarang akibat tata kelola yang salah perusahaan 

tidak hanya gagal mendapatkan laba namun juga berakhir dengan mendapatkan 

banyak masalah. 

 PT. Dirgantara Indonesia merupakan industri pesawat terbang satu - 

satunya di Indonesia dan diwilayah Asia Tenggara. PT Dirgantara Indonesia 
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didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio 

dengan BJ Habibie sebagai Presiden Direkturnya. Tidak hanya memproduksi 

pesawat terbang, PT DI juga memproduksi helikopter, senjata, dan menyediakan 

jasa pemeliharaan untuk mesin–mesin pesawat. 

Pada tahun 2007 tepat setelah 31 tahun berdiri, PT Dirgantara Indonesia 

di tutup dan merumahkan kurang lebih 9,600 karyawannya. Hal ini terjadi karena 

sistem manajemen perusahaan Dirgantara Indonesia yang buruk dimana terjadi 

perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris. 

Perbedaan terjadi disebabkan karena dalam hal ini komisaris menolak 

menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit karena 

komisaris berpendapat bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu 

Bantuan Pemerintah Yang Belum ditentukan Statusnya (BPYDS) dan Penyertaan 

Modal Negara (PMN) padatahun 2006 dalam laporan audit digolongkan sebagai 

pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, sedangkan menurut komite audit 

harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2006.  

Selain kasus yang dialami oleh PT. Dirgantara juga terdapat beberapa 

kasus akibat buruknya tata kelola suatu perusahaan yang akhirnya membuat 

perusahaan perusahaan tersebut mengalami kerugian besar bahkan kepailitan. 

Misalnya kasus yang menimpa PT Indosat Tbk dan anak usahanya PT Indosat 

Mega Media pada tahun 2014. 

Kasus itu, bermula saat Indosat mendapat jatah jaringan frekuensi 3G. 

Indosat memasarkan frekuensi itu melalui anak usahanya IM2. Kejaksaan 

menganggap kerja sama Indosat dengan IM2 menyalahi aturan, karena IM2 tidak 

pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan pada frekuensi tersebut. 
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Kejaksaan menilai IM2 telah memanfaatkan jaringan frekuensi 3G tanpa izin 

resmi dari pemerintah. Sejak kejadian tersebut PT Indosat Tbk mengalami 

penurunan kepercayaan dari masyarakat dan juga investor. 

Maka, berdasarkan dari uraian diatas peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh Tata Kelola Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Dan Jasa Non 

Financial Yang Terdaftar  Di BEI”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.    Apakah jumlah komisaris independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan? 

2.     Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan? 

3.  Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan? 

4.   Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan? 

5. Apakah jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 
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1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah jumlah komisaris independen berpengaruh  

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

1.3.2 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang menggunakannya, antara lain: 

1.   Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pedoman 

dan masukan yang bermanfaat kepada perusahaan, khususnya kepada pihak 

manajemen dalam menyusun dan merencanakan praktek tata kelola perusahaan 

yang baik dalam upaya bagi perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

melalui pengiriman sinyal positif ke investor. 
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2.   Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi sebagai masukan 

bagi investor dalam mengambil keputusan investasi di masa yang akan datang 

dengan prediksi pengharapan pengembalian yang tinggi. 

3.   Bagi peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literature dan dijadikan 

sebagai referensi-referensi untuk penelitian akuntansi selanjutnya, khususnya 

penelitian mengenai nilai perusahaan. 

 

1.4   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

bertujuan untuk memberikan uraian secara garis besar mengenai isi dan 

pembahasan masing masing bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijabarkan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan 

topik penelitian, model penelitian sebelumnya, model penelitian yang 

diusulkan dalam penelitian ini dan perumusan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diuraikan hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif,  

hasil uji outlier, hasil uji regresi panel dan hasil uji hipotesis beserta 

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam 

pendahuluan, keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi yang 

dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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