
 BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah salah satu tujuan 

perusahaan yang tidak dapat diabaikan. Nilai perusahaan merupakan persepsi 

investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Tujuan utama 

perusahaan menurut theory of the firm untuk memaksimumkan kekayaan atau 

nilai perusahaan (Salvatore, 2005). Efek pengungkit keuangan memainkan peran 

besar dalam maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Sementara tata kelola 

perusahaan yang baik memainkan peran penting  dalam meningkatkan nilai pasar 

perusahaan (Black, 2001; Klapper & Love, 2004; Gompers et al., 2003). Efek 

pengungkit keuangan jika lebih tinggi maka terjadi penurunan nilai perusahaan 

dan menimbulkan risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan 

dan struktur modal yang optimal diperlukan untuk setiap perusahaan untuk 

meningkatkan nilai pasar perusahaan. 

Modigliani dan Miller (1958) dalam manajemen keuangan modern 

menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan semata-mata tergantung pada 

penghasilan dimasa yang akan datang. Oleh karenanya informasi mengenai 

keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh laba akan sangat menentukan 

nilai perusahaan. 
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 Insider Holdings didefinisikan sebagai sistem dimana perusahaan bisnis 

diarahkan dan dikendalikan (Kajola, 2008). Struktur modal yang optimal 

mencakup beberapa utang tetapi tidak semua hutang. Mathur (2011) menyatakan 

rasio hutang atau ekuitas  digunakan untuk perusahaan yang meminimalkan biaya 

dan mengurangi  kebangkrutan.  

Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar 

perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai 

penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya 

dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah 

satunya Tobin’s Q. Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena 

semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset 

perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan 

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004). 

Nilai perusahaan menunjukkan nilai dari berbagai aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan, termasuk surat berharga yang dikeluarkannya. Nilai perusahaan go 

public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari nilai pasar 

atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan 

tingginya nilai perusahaan publik ditentukan oleh pasar saham (Walsh, 2003). 

Penulis memilih topik ini karena penulis ingin mengetahui nilai maksimun  

perusahaan pada tujuan manajemen keuangan apakah masih terdapat konflik 

antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur dan bagaimana 

nilai perusahaan dengan koefisien variabel yang digunakan menunjukkan 
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pengaruh secara signifikan antara perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Dampak Tata Kelola Perusahaan dan Efek Pengungkit 

Keuangan pada Nilai Perusahaan”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah efek pengungkit keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian dirancang untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh efek pengungkit keuangan terhadap nilai 

perusahaan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan pertimbangan bagi manajemen dalam upaya informasi dalam nilai 

perusahaan.  

2. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana baru dalam 

mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi 

yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Memperluas wawasan dalam pengembangan pengetahuan serta 

pengalaman yang bermanfaat, yaitu dengan mempelajari faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. 
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1.4    Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai 

isi dan pembahasan setiap bab dalam penelitian ini terdiri dalam lima bab, sebagai 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi kerangka teoretis yang dijadikan landasan dari 

penelitian ini, model yang digunakan dalam penelitian serta 

perumusan hipotesis-hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

untuk pemecahan masalah, meliputi rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data 

serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang dikumpulkan yang terdiri 

dari  statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji asumsi klasik, serta 

pengujian hipotesis. 
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BAB V  KESIMPULAN , KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab terakhir ini membahas tentang kesimpulan hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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