BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Model Penelitian Terdahulu
Istilah corporate governance atau tata kelola perusahaan secara eksplisit

baru muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam tulisan Robert I. Tricker. Dalam
perkembangannya, istilah corporate governance lebih dikenal dengan Good
Corporate Governance yang diperkenalkan pertama kali oleh Cadburry
Committee dalam Cadburry Report pada tahun 1992 (Daniri, 2005 : 4).
Li and Cui (2003) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan nilai bagi
pemegang saham dan manajer membuat keputusan pendanaan operasi sesuai
dengan teori struktur modal. Tujuan dasar dari manajer adalah untuk
memaksimalkan nilai perusahaan dengan mencapai keuntungan yang lebih tinggi
dalam maksimalisasi kekayaan pemegang saham, sehingga dapat dikatakan bahwa
struktur modal secara substansial mempengaruhi kekayaan pemegang saham.
Pattanayak (2008) meneliti pengaruh kepemilikan insider terhadap nilai
perusahaan di India untuk periode 2000-2001 dan 2003-2004, menggunakan
1.833 saham Bombay Efek perusahaan yang terdaftar. Garay dan González juga
melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara corporate governance dan
nilai perusahaan, dan mengevaluasi praktek tata kelola yang relatif understudied
di Venezuela.
Penelitian yang dilakukan Gill dan Mathur (2011a) mengambil sampel
dari 91 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Kanada Toronto Stock Exchange
(TSX) untuk jangka waktu tiga tahun [2008-2010].
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Adapun Fallatah dan Dickins pada tahun 2012 melakukan studi yang
mengkaji hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan dan perusahaan
kinerja dan nilai perusahaan Saudi yang terdaftar menggunakan indeks
dimaksudkan untuk menangkap efek gabungan karakteristik tata kelola
perusahaan perusahaan.
Di tahun yang sama dengan penelitian fallatah , Saravanan dan Gandhi
mengambil sampel 1732 perusahaan selama tahun 2001 sampai dengan 2010 dan
meneliti mengenai pengaruh tata kelola terhadap nilai perusahaan di perusahaan
manufaktur yang ada di India.
Abbasi, Kalantari, dan Ababsi (2012) meneliti mengenai hubungan tata
kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Data penelitian yang digunakan
terdiri dari tahun 2002-2011. Penelitian ini menggunakan variabel konsentrasi
kepemilikan, kepemilikan institusional, dualitas CEO, dan independen dewan.
Variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan dan leverage.
Pengaruh tata kelola perusahaan dan solvabilitas permodalan terhadap
nilai perusahaan di Amerika yang diteliti oleh Gill dan Obradovich (2012),
dengan menggunakan sampel sebanyak 333 perusahaan yang terdaftar di New
York Stock Exchange dengan data selama 3 tahun, yaitu dari 2009-2011. Variabel
independen yang digunakan adalah dualitas CEO, ukuran dewan, ukuran komite
audit, dan solvabilitas. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran
perusahaan, ROA, insider holdings, dan jenis industri.
Omolara Ojulari pada tahun 2012 mengadakan penelitian untuk
mengeksplorasi hubungan yang ada antara karakteristik komite audit dan
perusahaan nilai menggunakan lima karakteristik komite audit variabel dan lima
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variabel nilai perusahaan. Lima karakteristik komite audit diadopsi untuk
penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi direksi, jumlah finansial
direksi, jumlah pertemuan yang diadakan oleh panitia dan beberapa direktur. Lima
variabel yang digunakan untuk nilai perusahaan adalah Return on Equity (ROE),
marjin laba bersih (NPM), Penjualan / Turnover Pertumbuhan (STG), Tobin Q
dan Dividen yield.
Khan, Ullah, and Shah (2012) meneliti dampak kepemilikan insider
terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data dari 44 perusahaan
non keuangan KSE-100 Index selama lima tahun yakni tahun 2006-2010. Setahun
sebelumnya di tahun 2011, Afzalur Rashid meneliti hubungan antara blockholding
terbesar dan kinerja ekonomi perusahaan di Bangladesh, ekonomi muncul. Hal ini
ditemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara blok holding
terbesar dan kinerja perusahaan di bawah kedua akuntansi dan ukuran kinerja
berdasarkan pasar.
Pada tahun berikutnya Mokhtari dan Makerani (2013), melakukan
penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai
perusahaan dan earning quality, dengan menggunakan sampel perusahaan
sebanyak 50 perusahaan, selama periode 2009-2011. Variabel independen yang
digunakan yaitu kepemilikan institusional, dan menggunakan ukuran perusahaan,
market to book value, dan leverage sebagai variabel kontrol. Rahayu dan
Rashidah (2005) menegaskan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki
kecenderungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Tiga tahun kemudian, Bahrami dan Bijan (2015) melakukan penelitian
apakah direktur independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikkan institusional,
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tipe audit, dan free floating share berpengaruh terhadap nilai dari sebuah
perusahaan. Populasi penelitian mencakup 200 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Teheran selama 2006-2014 dengan menggunakan metode screening.

2.2

Nilai Perusahaan
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang

sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai
perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book
value. Price to book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek
perusahaan kedepan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik
perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran
pemegang saham juga tinggi (Soliha dan Taswan, 2002).
Selain itu nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai
oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap
perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu
sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Meningkatnya
nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan
para pemiliknya,

karena

dengan

meningkatnya

nilai

perusahaan,

maka

kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat..
Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan,
sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga
tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga
pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan
(financing), dan manajemen aset.
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Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan
nilai perusahaan. Akan tetapi di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik
antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika
perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat,
sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama
sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa
merupakan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan.
Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen keuangan dinyatakan
dalam

bentuk

maksimalisasi nilai

saham

kepemilikan

perusahaan,

atau

memaksimalisasikan harga saham. Tujuan memaksimumkan harga saham tidak
berarti bahwa para manajer harus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan
mengorbankan para pemegang obligasi.

2.3

Faktor faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan

2.3.1

Pengaruh Jumlah Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan
Dewan komisaris terdiri dari beberapa komisaris yang salah satunya

adalah komisaris independen. Istilah independen pada komisaris independen
menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen
(minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor (Surya dan Yustiavandana,
2006: 133). Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dengan
pengertian bahwa mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya
secara independen demi tercapainya kepentingan perusahaan. Dengan demikian,
komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya
prinsip – prinsip GCG.
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Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak
semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen
dapat bertindak penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer
dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen
(Ujiyantho dan Pramuka, 2007: 8).
Menurut Surya dan Yustiavandana (2006: 135), komisaris independen
adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham
mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak
langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang
mengawasi pengelolaan perusahaan.
Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM – LK No: Kep 643/BL/2012 pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi
persyaratan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab

untuk

merencanakan,

memimpin,

mengendalikan,

atau

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam
bulan terakhir serta tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak
langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
Dengan demikian komisaris independen dapat diartikan sebagai anggota
dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
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hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dalam
rangka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), saat ini
keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran dewan komisaris
suatu perusahaan. Hal ini mengacu pada peraturan BEI yang mewajibkan
perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen
sekurang – kurangnya 30% dari jajaran dewan komisaris yang dapat dipilih
dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai
komisaris independen setelah saham tersebut tercatat.

2.3.2

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan
Konsentrasi kepemilikan

adalah

ukuran

sejauh

mana

sebaran

kepemilikan dari saham-saham yang terdaftar di bursa saham perusahaan.Konsep
ini sering diperluas untuk menggambarkan kepemilikan atas aset perusahaanperusahaan di kalangan keluarga atau badan usaha tertentu.
Konsentrasi

kepemilikan

dapat

menjadi

mekanisme

internal

pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan
untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang
besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup
signifikan untuk

mengimbangi keuntungan informasional

yang dimiliki

manajemen. Jika ini dapat diwujudkan maka tindakan moral hazard manajemen
berupa manajemen laba dapat dikurangi (Hubert dan Langhe,2002).
Oluwagbemiga, Michael, dan zaccheaus (2014) menyatakan bahwa
kosentrasi kepemilikkan diukur dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh
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investor individu dan pemegang saham blok besar dibagi dengan total saham.
Adapun penelitian yang dillakukan Reddy, Abidin, dan He di tahun 2010 memilih
TOP5 (5 pemilik saham terbesar) dan TOP1 (Pemegang saham terbesar ) sebagai
pengukuran dari konsentrasi kepemilikan dan menemukan semakin tinggi tingkat
konsentrasi kepemelikkan maka semakin rendah pula nilai Tobin’s Q yang ada.
Tahun 2015 Bahrami dan Bijan melakukan penelitian dimana salah satu
variable independennya adalah konsentrasi kepemilikkan yang dinyatakan dalam
jumlah saham pemegang saham utama, yang tidak akan menjual sahamnya dalam
waktu dekat, dan mendapati hubungan positif antara konsentrasi kepemilikkan
dan nilai perusahaan.
Namun hal berbeda di peroleh dari penelitian sulong dan nor di tahun
2008 yang mendapati kosentrasi kepemilikkan justru tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan

2.3.3

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional
memiliki arti penting dalam memonitor manajemenkarena dengan adanya
kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang
lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk
pemegangsaham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas
ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat
kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang
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lebih besar oleh pihak investor institusional sehinggadapat menghalangi perilaku
opportunistic.
Abbasi, Kalantari, Abbasi (2012) mengatakan bahwa kepemilikan
institusional terdiri dari persentase saham yang dimiliki oleh institusi pemegang
saham dan mendapati hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional
dan nilai perusahaan. Alfaraih, Alanezi dan Almujamed dalam penelitiannya di
tahun 2012 menemukan bahwa kepemilikkan institusional memainkan peran
penting dalam tata kelola suatu perusahaan dan memiliki hubungan yang positif
terhadap nilai perusahaan tersebut.

2.3.4

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan
Ukuran dewan adalah jumlah anggota pimpinan perusahaan yang dipilih

oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola
perusahaan. Struktur dewan dapat membatasi tingkat praktik manajemen laba
melalui fungsi pengendalian pada operasional manajemen sehingga dapat
meningkatkan kualitas laba dan kinerja perusahaan serta akan diikuti peningkatan
harga saham dan nilai perusahaan (Rashid, 2011).
Collins G. Ntim (2013) dan Kumar dan Singh (2013) melakukan
penelitian yang menghasilkan hasil yang sama yakni ukuran dewan berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara di tahun 2012, Alfaraih, Alanezi,
dan Hesham menyimpulkan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan.
Gill dan Obradovich (2012), menemukan bahwa ukuran dewan
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Saravanan melakukan
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penelitian ditahun 2010 menyimpulkan bahwa ukuran dewan berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.3.5

Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan
Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang

lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugastugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang
bertanggungjawab

untuk

membantu

auditor

dalam

mempertahankan

independensinya dari manajemen (Tugiman, 1995).
Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002,
pengertian komite audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya
menyatakan bahwa komite audit adalah suatu badan yang berada dibawah
komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan
dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang
bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan
bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.
Hal tersebut senada dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk
oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan
fungsinya.
Penelitian yang dilakukan Eberhart (2009) dan Gill dan Obradovich
(2012) menemukan bahwa ukuran dewan memiliki hubungan negatif dengan nilai
perusahaan Sedangkan Ojulari (2012) melakukan penelitian mengeni hubungan
komite audit dan nilai perusahaan menemukan bahwa ukuran komite audit
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memiliki hubungan positif terhadap nilai perusahaan Rashid (2011) dan Matar ,
Swidi dan Fadzil (2014) juga menemukan bahwa ukuran komite audit
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan

2.3.6

Pengaruh Financial Leverage terhadap Nilai Perusahaan
Leverage menunjuk pada hutang yang dimiliki perusahaan. Sumber dana

perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber dana intern dan sumber
dana ekstern. Sumber dana intern berasal dari laba yang ditahan pemilik
perusahaan yang tercermin pada lembar saham atau prosentasi kepemilikan yang
tertuang dalam neraca. Sementara sumber dana ekstern merupakan sumber dana
perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya hutang. Kedua sumber
dana ini tertuang dalam neraca pada sisi kewajiban.
Leverage juga dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana
dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau
membayar beban tetap. Kalau pada “operating leverage” penggunaan aktiva
dengan biaya tetap adalah dengan harapan bahwa revenue yang dihasilkan oleh
penggunaan aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel,
maka pada “financial leverage” penggunaan dana dengan beban tetap itu adalah
dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lebar saham biasa.
Abbasi, kalantari dan abbasi (2012) menemukan pengaruh yang
signifikan antara leverage dan nilai perusahaan. Sedangkan saravanan (2010)
menemukan bahwa leverage memiliki hubungan negatif terhadap nilai
perusahaan.Abdolkhani dan Jalali pada tahun 2013 melakukan penelitian dan
menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
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2.3.7

Pengaruh ROA terhadap Nilai Perusahaan
Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan
menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal dikeluarkan
Return On Asses (ROA) yang positif menunjukan bahwa dari total aktiva
yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi
perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukan toal aktiva yang
dipergunakan tidak memberikan keuntungan/rugi.
Fallatah dan dickins (2012) meneliti tentang hubungan karakteristik tata
kelola perusahaan dan menemukan pengaruh yang signifikan antara ROA dan nilai
perusahaanBegitu pun dengan penelitian oleh Ruan et al ditahun 2011 yang
meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan melalui
pilihan modal-struktur juga menemukan bahwa ROA berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan Dan penelitian milik Gill dan Obradovich (2013) juga
menemukan bahwa ROA berhubungan positif dengan nilai perusahaan.

2.3.8

Pengaruh Insider Holding terhadap Nilai Perusahaan
Insider holding dapat diartikan direktur atau pejabat senior perusahaan,

serta setiap orang atau badan yang menguntungkan memiliki lebih dari 10% hak
suara perusahaan. Untuk tujuan insider trading, definisi yang diperluas untuk
mencakup orang yang berdagang saham perusahaan berdasarkan pengetahuan
non-publik material. Insiders harus mematuhi persyaratan pengungkapan yang
ketat sehubungan dengan penjualan atau pembelian saham perusahaan mereka.
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Menurut Nizar, Shahrul (2003), Insider didefinisikan sebagai pemegang
saham, direksi atau pejabat perseroan yang memiliki proporsi yang signifikan
dalam saham perseroan. Penelitian oleh Taswan (2003) menunjukkan bahwa
insider ownership dan kebijakan utang memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan. Kemudian kebijakan dividen mamiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya penelitian yang
dilakukan oleh Sri (2011) diperoleh hasil bahwa insider ownership memiliki
pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.9

Pengaruh Industry Dummy terhadap Nilai Perusahaan
Sayogo (2006) menyatakan bahwa keanggotaan sebuah perusahaan

dalam suatu sektor industri akan mempengaruhi struktur politik perusahaan
tersebut, yang pada akhirnya perusahaan perusahaan pada sektor industri yang
sama akan memiliki pola pengungkapan yang sama. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa setiap sektor industri memiliki pola pengungkapan yang berbeda
Penelitian yang dilakukan oleh Gill dan Obradovich (2012) menemukan
bahwa industry dummy memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan.
Dimana pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 untuk
manufaktur dan 0 untuk jasa. Demikian juga hasil yang didapat oleh Li – Lin dan
Chang (2010) yang menemukan bahwa jenis industri berpengaruh postif terhadap
nilai perusahaan.
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2.3.10

Pengaruh Growth Opportunity terhadap Nilai Perusahaan
Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan di

masa depan (Mai, 2006). Perusahaan-perusahaan yang mempunyai prediksi akan
mengalami pertumbuhan tinggi di masa mendatang akan lebih memilih
menggunakan saham untuk mendanai operasional perusahaan. Dengan demikian
perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan yang rendah akan lebih banyak
menggunakan utang jangka panjang.
Growth opportunity bagi setiap perusahaan berbeda-beda, hal ini
menyebabkan perbedaan keputusan pembelanjaan yang diambil oleh manajer
keuangan. Perusahaan dengan growth opportunity tinggi cenderung membelanjai
pengeluaran investasi dengan modal sendiri untuk menghindari masalah
underinvestment yaitu tidak dilaksanakannya semua proyek investasi yang
bernilai positif oleh pihak manajer perusahaan (Chen, 2004). Dan penelitian yang
dilakukan oleh Bahrami dan bijan (2015) menemukan bahwa growth opportunity
memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai perusahaan.

2.3.11

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan
Penelitian yang diteliti oleh Lin dan Chang (2011) mengungkapkan

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap nilai
perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan
mengalami peningkatan seiring dengan berkurangnya ukuran perusahaan.
Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) ukuran perusahaan yang besar
menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor
akan merespon dengan positif sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Ukuran
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perusahaan dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan,
dimana perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan menjadi serotan
public, sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan struktur
tata kelola yang lebih baik (Durnev & Kim, 2006).
Pada penelitiannya Gill dan Obradovich (2012) menyatakan bahwa
ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang dapat berpengaruh signifikan
positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan dalam penelitian tersebut merupakan cerminan besar kecilnya
perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Semakin besar
ukuran perusahaan maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh
perhatian pada perusahaan tersebut, karena perusahaan yang besar cendrung
memiliki kondisi yang lebih stabil.

2.4

Model Penelitian
Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang merupakan

replikasi dari Model penelitian merupakan replikasi dari penelitain Taha Bahrami
& Kaveh Brjan (2015), penelitian John & Amarjit (2013), dan Majid Abbasi,
Elham Kalantari, Hamideh Abbasi (2012).
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Variabel Independen
Komisaris Independen

Kosentrasi kepemilikan
Kepemilikan institusional
Ukuran dewan komisaris

Komite audit

Dependen
Nilai Perusahaan

Variabel Kontrol

(TOBIN’S Q)

Financial leverage

Return On Asset
Insider holding
Industry dummy
Growth opportunity
Ukuran perusahaan

Gambar 2.1 Model Pengaruh Tata Kelola Terhadap Nilai Perusahaan pada
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Data diolah,
2016
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2.5

Perumusan Hipotesis
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai

Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Variabel independennya terdiri
Komisaris Independen, Kosentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Institusional,
Ukuran Dewan komisaris, dan Komite Audit.
Berdasarkan kerangka model di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
H01 :

Terdapat

pengaruh

signifikan

positif

antara

Jumlah

Komisaris

Independen dengan Nilai Perusahaan.
H02 :

Terdapat pengaruh signifikan positif antara Kosentrasi Kepemilikkan
terhadap Nilai Perusahaan.

H03 :

Terdapat pengaruh signifikan positif antara Kepemilikan Institusional
terhadap Nilai Perusahaan.

H04 :

Terdapat pengaruh signifikan positif antara Ukuran Dewan Komisaris
terhadap Nilai Perusahaan.

H05 :

Terdapat pengaruh signifikan positif antara Jumlah Anggota Komite
Audit terhadap Nilai Perusahaan.
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