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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting diantara fungsi-fungsi operasional perusahaan lainnya seperti 

Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Operasional, 

Manajemen Sumber Daya Manusia, dan lain sebagianya. Manajemen keuangan 

merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan 

dan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan yaitu 

harga, dimana calon pembeli bersedia membayarnya jika suatu perusahaan 

menjualnya. 

 Pengertian keuangan menurut Gitman (2012:4) adalah : 

“Finance can be defined as the art and science of managing money. 

Virtually all individuals and organizations earn or raise money and 

spend or invest money. Finance is concerned with the process, 

institutions, markets, and instruments involved in the transfer of money 

among and between individuals, business, and governments.” 

Artinya : 

Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu dalam mengelola uang. 

Sesungguhnya setiap individu dan organisasi menghasilkan uang dan 

membelanjakan atau menginvestasikan uang. Keuangan berhubungan dengan 

proses, institusi, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam perpindahan atau 

transfer uang antar individu, bisnis, dan pemerintah. 
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Sedangkan manajemen keuangan menurut Hanafi (2012:2) adalah : 

“Manajemen keuangan bisa diartikan sebagai kegiatan perencanaan,    

 pengorganisasian, staffing, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-

 fungsi keuangan”. 

 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari manajemen keuangan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efektif dan efisien dengan keuntungan yang optimal. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

dalam memperoleh aset, menggunakan aset serta mengelola aset yang dimilikinya 

dengan maksud mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut 

menurut Sutrisno (2009:5) terdapat 3 (tiga) fungsi utama dalam manajemen 

keuangan, yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan dating. Bentuk, macam, dan 

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari 

investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu 

investasi akan mengandung risiko atau ketidakpastian. Resiko dan hasil yang 

diharapkan dari investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, 

kebijakan, maupun nilai perusahaan. 
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2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada 

keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. 

3. Keputusan Dividen 

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini merupakan bagian 

dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan dividen 

merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan : (1) besarnya 

prosentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk 

cash dividend, (2) stabilitas dividen yang dibagikan, (3) dividen saham (stock 

dividend, (4) pemecahan saham (stock split), serta (5) penarikan kembali saham 

yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Kegiatan atau aktivitas yang terdapat dalam manajemen keuangan 

dilakukan karena memiliki suatu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Di 

mana menurut Sutrisno (2009:4) tujuan manajemen keuangan adalah : 

“Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham 

diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang 

merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, 

pendanaan, dan kebijakan dividen”. 
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2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang terjadi 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di dalam laporan keuangan setiap 

transaksi yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan dicatat, diklarifikasikan, 

diikhtisarkan yang pada akhirnya laporan keuangan ini dapat dijadikan media 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan serta dapat 

dijadikan sebagai sarana informasi dalam proses pengambil keputusan. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, 

berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2013:105) 

yaitu : 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

suatu usaha perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah : neraca 

atau laporan laba/rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan 

perubahan posisi keuangan”. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan 

perusahaan pada suatu waktu tertentu yang dilaporkan dalam neraca dan 

perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas 

dimana neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. 

Laporan laba-rugi menunjukkan hasil operasi suatu perusahaan selama periode 

tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan 

penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. 
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2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibuat karena memiliki suatu tujuan. Menurut Hanafi 

(2012:27) tujuan laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan perusahaan bertujuan meringkaskan kegiatan 

dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu” 

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:9) tujuan utama dari laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

“Lapoan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan 

informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil 

keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain 

manajemen, pemilik, kreditor, investor dan pemerintah”. 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang yang dapat 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. sehingga laporan keuangan ini 

dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

ini pun tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga bagi pihak-pihak lain 

yang ingin mengetahui kondisi perusahaan terutama kinerja keuangan 

perusahaannya. 

2.2.3 Manfaat laporan keuangan 

Selain memiliki tujuan yang hendak dicapai, laporan keuangan juga 

memiliki beberapa manfaat. Menurut Fahmi (2011:4) manfaat laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

“Untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari 

waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan 

mencapai tujuannya”. 
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2.3 Teori Keagenan ( Agency Theory) 

2.3.1 Pengertian Agency Theory 

 Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan 

semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang 

saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional 

(agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari 

dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik 

perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya 

yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga 

profesional. Mereka para tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan 

perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan 

sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agents-nya 

pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, 

semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agents. Sementara pemilik 

perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor 

jalannya perusahaan yang dikelola manajemen serta mengembangkan sistem 

insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja 

demi kepentingan perusahaan. (Sutedi, 2011) 

 Menurut Darmawati,dkk (2005), ada 3 asumsi yang melandasi teori 

keagenan yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi 

informasi. 

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat 

mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (bounded 

rationality) dan tidak menyukai resiko. 

2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas, dan adanya 

asimetri informasi antara principal dan agent. 

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat diperjualbelikan. 
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Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang 

saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, 

namun informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga hal ini memacu terjadinya konflik 

keagenan. Investor sebagai pemilik, mempercayakan pengelolaan perusahaan 

kepada manajemen. Mereka tidak memiliki jaminan bahwa modal yang 

ditanamkan pasti disalurkan untuk investasi atau proyek yang menguntungkan. 

Manajer memiliki hak untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian, 

manajer memiliki hak diskresioner dalam mengelola dana investor     

(Darmawati,dkk 2005). Selanjutnya manajer kemungkinan dapat melakukan 

ekspropriasi dana investor. 

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang 

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa 

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa 

mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut 

Sleifer dan Vishny (dalam Purwantini, 2011) corporate governance berkaitan 

dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan 

keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau 

menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan 

dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan 

bagaimana para investor mengontrol para manajer.  
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2.4 Good Corporate Governance  

2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance 

 

Menurut Zarkasyi (2008), Good Corporate Governance pada dasarnya 

merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) 

terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, 

dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate 

Governance mengatur hubungan-hubungan, mencegah terjadinya kesalahan-

kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan untuk memastikan bahwa 

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) salah 

satu pilar sistem ekonomi pasar Corporate Governance berkaitan erat dengan 

kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap 

iklim usaha di suatu negara. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. 

Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia 

sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang 

berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya 

pemerintah dalam menegakkan GCG pada umumnya di Indonesia. Saat ini 

pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan Good Corporate Governance 

dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan 

berwibawa. 

Bank Dunia (world bank) mendefinisikan Good Corporate Governance 

(GCG) seperti yang dikutip oleh Effendi (2009) : 

“Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib 

 dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan 

 untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomis 

 jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham 

 maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.” 
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GCG (Good Corporate Governance) diperlukan untuk mendorong 

terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) perlu 

didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya 

sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai 

pengguna produk dan jasa dunia usaha. 

 

2.4.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

 Prinsip-prinsip internasional yang muncul baru-baru ini mengenai 

corporate governance, menuntut perusahaan untuk dapat menerapkannya dengan 

baik. Prinsip-prinsip tentang corporate governance dikembangkan oleh 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang 

beranggotakan beberapa negara, antara lain: Amerika Serikat, negara-negara 

Eropa, serta negara-negara Asia Pasifik, yang mengembangkan The OECD 

Principles of Corporate Governance pada bulan April 1998.  

Pada April 1998, OECD telah mengeluarkan seperangkat prinsip 

corporate governance yang dikembangkan se-universal mungkin. Hal ini 

mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di 

berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan 

lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan 

dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun diselaraskan 

dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing 

bilamana diperlukan. Prinsip-prinsip good corporate governance yang 

dikembangkan OECD meliputi 5 hal sebagai berikut :  

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi 

hak-hak dasar pemegan saham, yaitu : 

i) Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan 

ii) Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya 
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iii) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala 

dan teratur. 

iv) Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS. Sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Tebatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

setiap perusahaan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Tahunan dalam jangka waktu enam bulan setelah tutup tahun 

buku. Dalam rangka RUPS ini, direksi wajib menyusun laporan 

keuangan tahunan terakhir, informasi tentang kegiatan usaha dan 

perubahannya, masalah yang dihadapi, dan hasil-hasil yang telah 

dicapai. Laporan tersebut juga mengungkapkan nama Direksi dan 

Komisaris berikut remunerasi masing-masing direksi atau komisaris.  

v) Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. 

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang 

sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-

hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama 

atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik 

insidertrading dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan 

komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-

transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest). 

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. 

Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap 

hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan 

mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para 

stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan 

kerja, dan kesinambungan usaha. 
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4. Keterbukaan dan Transparansi 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan 

yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan 

dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai 

keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan 

perusahaan. 

5. Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors). 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman 

strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang 

dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris 

terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat 

kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-

kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang sesuai dengan 

Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 

2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut : 

1. Transparansi (transparency) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. 

2. Pengungkapan (disclosure) 

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta 

maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja 

operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan. 

3. Kemandirian (independency) 

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 
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4. Akuntabilitas (accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen 

perusahan sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. 

5. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

6. Kewajaran (fairness) 

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan 

yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Prinsip-prinsip GCG mempunyai peranan penting antara lain dalam 

memenuhi informasi yang penting dan berkaitan dengan kinerja perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham maupun para calon 

investor yang tertarik untuk menanamkan modal. Prinsip-prinsip GCG ini juga 

merupakan perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari 

penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapat dilakukan oleh direksi. 

 

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Diterapkannya Good Corporate Governance 

  

 Priambodo dan Suprayitno (2007) menjelaskan manfaat-manfaat dari 

penerapan good corporate governance dalam suatu perusahaan yaitu: 

1. Mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan 

wewenang (wrong doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul 

untuk mencegah terjadinya suatu masalah (Daniri, 2005). 

2. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra 

perusahaan dimata publik dalam jangka waktu yang lama (Daniri, 2005). 

3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham (Sutojo dan Aldridge, 

2005). 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau 

manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan 
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mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan 

(Sutojo dan Aldridge, 2005). 

Namun manfaat yang optimal dari good corporate governance ini tidak sama 

dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, 

jenis usaha, jenis risiko, struktur permodalan dan manajemennya. 

 

2.4.4 Mekanisme Corporate Governance  

 

Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai 

mekanisme yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan tim manajemen 

benar-benar untuk kepentingan shareholder terutama minority interest 

(Purwantini, 2011). 

Menurut Bernhart & Rosenstein (dalam Siallagan dan Machfoedz, 

2006) mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok. Pertama 

berupa internal mechanism (mekanisme internal), seperti komposisi dewan 

direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan komposisi eksekutif. 

Kedua, external mechanism (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh 

pasar dan level debt financing. Sedangkan menurut Iskandar & Chamlou 

(dalam Purwantini, 2011) mekanisme pengawasan dalam corporate governance 

juga dibagi menjadi dua kelompok yaitu internal dan exsternal mechanism. 

1. Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan 

menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang 

saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi 

dan pertemuan dengan board of directors, sedangkan struktur kepemilikan 

perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) : 

a. Tingkat konsentrasi 

Tingkat konsentrasi kepemilikan dapat dikatagorikan menjadi struktur 

kepemilikan terkonsentrasi dan perusahaan yang struktur kepemilikannnya 

tidak terkonsentrasi. Perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan 

terkonsentrasi apabila sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil 
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individu atau institusi. Kontrol mereka atas perusahaan begitu besar 

sehingga segala tindakan merupakan cerminan dari kehendak pemilik. 

Sedangkan perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan yang 

tidak terkonsentrasi apabila kepemilikan saham menyebar secara merata 

ke publik, jadi tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat 

besar dibanding lainnya (Swandari, dalam Purwantini 2011). 

b. Kepemilikan Perusahaan. Suatu perusahaan dapat dimiliki oleh instansi 

maupun non institusi. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki 

kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi 

saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada 

divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena 

institusi memantau secara professional perkembangan investasinya maka 

tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga 

potensi kecurangan dapat ditekan.  

2. External mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan 

menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh 

perusahaan dan pengendalian oleh pasar. 

 

2.4.5 Aspek Mekanisme Good Corporate Governance 

 Dalam penelitian ini digunakan tiga aspek mekanisme corporate 

governance yaitu proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

komisaris independen. 

a. Kepemilikan Institusional 

Menurut Wening (2007) dalam Waryanto (2010), kepemilikan 

institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum dan institusi 

lainnya (Shien, et al dalam Waryanto, 2010). Adanya kepemilikan oleh 

investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili 
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suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau 

sebaliknya terhadap kinerja manajemen. 

Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional 

sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Bathala et.al., 

(1994) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan 

kepemilikan manajerial dalam mengontrol agency cost. Semakin besar 

kepemilikan oleh institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan 

akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan 

meningkat. 

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme 

corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor 

manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap 

manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat 

digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para 

pemegang saham (Salomo dalam Sutojo, 2005).  

  Kepemilikan institusional, diukur dari persentase kepemilikan saham 

 oleh institusi : 

 Kepemilikan Institusional = 
∑  𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊

∑ 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

b. Kepemilikan Manajerial 

Menurut Melinda (2008), kepemilikan manajerial didefinisikan 

sebagai presentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang 

dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan. Kepemilikan 

manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah 

keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial merupakan alat 

pengawas terhadap kinerja manajer yang bersifat internal.  

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu isu penting dalam 

teori  keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya kepemilikan 

manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih 
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giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah 

dirinya sendiri. 

  Kepemilikan manajerial, diukur dari persentase kepemilikan saham 

 oleh manajemen : 

  Kepemilikan Manajerial = 
∑ 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒓

∑ 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

c. Komisaris Independen 

Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal 

dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang 

mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham 

pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan 

perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu 

termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). 

Aktivitas monitoring oleh pihak independen sangat diperlukan. 

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak 

jumlah pemonitor maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan 

akhirnya akan menurunkan agency cost. Hal ini dapat menumbuhkan 

tingkat kepercayaan investor, pihak ketiga terhadap perusahaan ( Bathala, 

et.al., 1994). Pihak independen ini dapat berperan sebagai agen pengawas 

yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan, karena mereka dapat 

mengendalikan perilaku oportunistik manajer. 

  Dewan komisaris independen, diukur dari persentase komisaris 

 independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris    : 

 Komisaris Independen = 
∑ 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏

∑ 𝒂𝒏𝒈𝒈𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒘𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎% 
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2.5 Nilai Perusahaan 

 

 Teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller menyatakan bahwa 

nilai perusahaan ditentukan oleh earnings power dari aset perusahaan. Semakin 

tinggi earnings power semakin efisien perputaran aset dan atau semakin tinggi 

profit margin yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pada nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan terdiri dari nilai hutang dan nilai saham. Nilai 

perusahaan yang naik dicerminkan dengan harga saham yang naik. (Purwantini, 

2011)  

 Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan dengan menggunakan 

teori Tobin’s Q dan Wealth Added Index (WAI). Tobin’s Q adalah indikator untuk 

mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang 

menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan 

(Purwantini, 2011). 

2.5.1 Tobin’s Q  

 

 Brealey dan Myers (2000) menyebutkan bahwa perusahaan dengan 

Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat 

kuat. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak hanya menggunakan ekuitas 

dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti 

hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, penilaian 

yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor saja, namun juga dari 

kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan, hal ini menunjukkan 

perusahaan memiliki nilai perusahaan yang lebih besar. 

 Nilai Tobin’s Q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang 

dimiliki perusahaan ( Lang, et al 1994) atau potensi pertumbuhan perusahaan 

(Tobin & Brainard, 1968; Tobin, 1969). Nilai Tobin’s Q dihasilkan dari 

penjumlahan nilai pasar saham (market value of all outstanding stock) dan nilai 

pasar hutang (market value of all debt) dibandingkan dengan nilai seluruh modal 
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yang ditempatkan dalam aktiva produksi (replacement value of all production 

capacity), maka Tobin’s Q dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, 

yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan.  

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung nilai Tobin’s Q : 

Q = 
𝑬𝑴𝑽+𝑫

𝑬𝑩𝑽+𝑫
 

Dimana : 

Q : nilai perusahaan 

EMV : nilai pasar ekuitas (EMV = closing price × jumlah saham) 

D : nilai buku dari total hutang 

EBV : nilai buku dari total aktiva 

 EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan (closing price) 

akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. 

Intepretasi dari skor Tobin’s Q adalah sebagai berikut : 

Q < 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi undervalued. Manajemen 

telah gagal dalam mengelola aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan 

investasi rendah. 

Q = 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi average. Manajemen 

stagnan dalam mengelola aktiva. Potensi pertumbuhan investasi tidak 

berkembang. 

Q > 1 Menggambarkan bahwa saham dalam kondisi overvalued. Manajemen 

berhasil dalam mengelola aktiva perusahaan. Potensi pertumbuhan 

investasi tinggi. 

 Berdasarkan penjelasan dalam interpretasi yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka investor yang akan mengejar capital gain dapat mengambil 

keputusan untuk membeli, menahan atau menjual saham miliknya. 

(Sumber : Purwantini, 2011) 
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2.5.2 Wealth Added Index ( WAI ) 

 

 Metode Wealth Added Index ( WAI ) dikembangkan oleh Stern Value 

Management dan merupakan indikator adanya kelebihan kekayaan yang 

dihasilkan di atas return minimal yang diharapkan pemegang saham atau investor. 

Harapan return itu sendiri berdasarkan potential cost plus resiko yang ditanggung 

innvestor, yang kemudian diterjemahkan dalam cost of equity (CoE). 

 Perusahaan akan menghasilkan WAI positif apabila total return yang 

dihasilkan untuk memegang saham, atau total shareholder return (TSR), lebih 

tinggi dari CoE- nya. Jika saham perusahaan itu hanya menghasilkan TSR sama 

besarnya dengan CoE-nya, saham perusahaan itu dianggap belum menghasilkan 

wealth added. Bahkan, jika TSR-nya lebih kecil dari CoE-nya, akan menghasilkan 

WAI negatif yang berarti terjadi penghancuran kekayaan. Dalam mengkalkulasi 

CoE, Stern menggunakan benchmark rate obligasi pemerintah jangka panjang, 

industry/company risk dan market risk premium. Karena itu, CoE perusahaan bisa 

berbeda-beda, terutama jika berada dalam industri yang berbeda. (Stern Value 

Management, dalam SWA 2013) 

Rumus untuk menghitung WAI adalah sebagai berikut : 

 

WAI = kapitalisasi pasar (di awal periode) x (TSR – CoE) 

 

Dalam penelitian ini, nilai WAI yang dipakai adalah nilai perkembangan WAI nya 

yang dapat dihitung sebagai berikut : 

Perkembangan WAI = 
𝑾𝑨𝑰𝒏−𝑾𝑨𝑰𝒏−𝟏

𝑾𝑨𝑰𝒏−𝟏
 

Keterangan : 

WAIn  = WAI pada tahun saat ini 

WAIn-1 = WAI tahun sebelumnya 

 



29 
 

 
 

Setelah dihitung perolehan WAI-nya, kemudian diperingkat. Besarnya angka 

WAI ini dipengaruhi oleh size perusahaan, yang dalam hal ini rujukkannya adalah 

nilai kapitalisasi pasarnya (harga saham dikalikan jumlah saham). 

(Stern Value Management, dalam SWA 2013) 

 

2.6 Hubungan Good Corporate Governance dengan Nilai Perusahaan 

 

 Corporate governance merupakan mekanisme untuk mengatur dan 

mengelola bisnis, serta untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Tujuan 

utama good corporate governance adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Mekanisme corporate 

governance yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang 

saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat 

dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik 

yang dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. (Praditha, 2011) 

Keberhasilan good corporate governance dipengaruhi oleh banyak faktor, 

yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor makro 

(regulasi dan kondisi negara) dan faktor mikro (mekanisme corporate 

governance) di dalam perusahaan dari sudut pandang internal perusahaan, maka 

keberhasilan good corporate governance dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan 

saham, proporsi dewan direksi dan komisaris (Board of Directors) dan peran 

komite audit dalam mekanisme good corporate governance. 

Pelaksanaan good corporate governance yang baik dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif 

terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan 

yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor publik 

akan aman. Kepercayaan investor publik pada manajemen perusahaan 

memberikan manfaat kepada perusahaan dalam bentuk pengurangan cost of 

capital (biaya modal).  

Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal yang rendah akan 

mendorong para investor melakukan investasi di perusahaan tersebut. Banyaknya 
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investor yang tertarik akan meningkatkan permintaan investasi, sehingga harga 

saham perusahaan akan meningkat yang merupakan rantai pertumbuhan 

perusahaan dan meningkatkan kemakmuran stakeholders yang pada akhirnya 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

 

2.7 Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Nilai Perusahaan 

 Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Institusi merupakan sebuah 

lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan 

termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan 

tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan 

tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan 

investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat 

tinggi sehingga potensi keuangan dapat ditekan (Lastanti, 2004). Keberadaan 

institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. 

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, 

karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, 

sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. 

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang 

saham. 

Menurut Tarjo (dalam Praditha, 2011) bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti 

menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal 

sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada 
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akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional 

memiliki kelebihan antara lain: 

1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat 

menguji keandalan informasi. 

2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat 

atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.  

Aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan 

perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Monitoring 

yang dilakukan institusi mampu mensubtitusi biaya keagenan lain, sehingga biaya 

keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat. 

 

2.8 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Nilai Perusahaan 

 Masalah yang sering ditimbulkan dari struktur kepemilikan ini adalah 

agency conflict, dimana terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan 

sebagai pengambil decision maker dan para pemegang saham sebagai owner dari 

perusahaan (Haruman, 2008). Kepemilikan manajerial akan mendorong 

manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Jensen dan Meckling (1976) yang membuktikan bahwa variabel 

struktur kepemilikan saham oleh manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan, akan 

menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai 

akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen 

yang besar akan efektif dalam memonitoring aktivitas perusahaan. 

 Dengan proporsi kepemilikan yang cukup tinggi, maka manajer akan 

merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya. Hal 

tersebut didasarkan pada logika, bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki 

manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan 
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yang berlebihan. Dengan demikian, maka akan mempersatukan kepentingan 

manajer dengan pemegang saham, hal ini berdampak positif meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan, 

maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang 

saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajemen 

akan membantu penyatuan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga 

manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan 

ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan 

yang salah. 

Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang 

kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, 

sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan dan ketika kepemilikan saham 

oleh manajemen rendah, maka ada kecenderungan terjadinya perilaku 

opportunistic manajer yang akan meningkat pula. Kepemilikan manajemen 

terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham luar dan manajemen (Jensen dan Meckling 

dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006). Sehingga permasalahan keagenan 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai 

seorang pemilik. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan 

nilai perusahaan, sehingga nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan 

meningkat juga. 

 

2.9 Hubungan Dewan Komisaris Independen dengan Nilai Perusahaan 

 

 Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah 

dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris 

independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris 

independen melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang 

semakin baik. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan 

terutama dalam pelaksanaan GCG. 
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 Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang 

ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam 

mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Karena 

dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas 

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris 

merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris juga 

harus memantau efektivitas praktik good corporate governance yang diterapkan 

perseroan, serta melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. Tuntutan akan 

transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan 

memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan 

para eksekutif (Lastanti, 2004). 

Ada peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor dan 

pemegang saham. Fama dan Jensen (dalam Praditha, 2011) menyatakan bahwa 

non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah 

dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi 

kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan 

komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. 

Menurut Kusumawati dan Riyanto (dalam Praditha, 2011) dengan 

adanya asumsi bahwa cross directorships dewan akan menguntungkan bagi 

perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. 

Hubungan antara jumlah anggota dewan dengan nilai perusahaan didukung oleh 

perspektif fungsi service dan kontrol yang dapat diberikan oleh dewan. Fungsi 

service menyatakan bahwa dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan 

nasehat kepada manajemen (dan direksi). Fungsi kontrol yang dilakukan oleh 

dewan (komisaris) diambil dari teori agensi. Dari perspektif teori agensi, dewan 

komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku 

opportunistic manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan 

pemegang saham dan manajer. Hal tersebut didukung oleh Lastanti (2004) yang 

membuktikan, bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Barnhart dan Rosenstein (dalam 

Praditha, 2011) mengenai “Board Composition, Managerial Ownership and 

Firm Performance: An Empirical Analysis” membuktikan, bahwa semakin tinggi 

perwakilan dari komisaris independen, maka semakin tinggi independensi dan 

efektivitas corporate board, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

2.10 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan. Semakin 

tinggi nilai perusahaan, menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. 

Harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan menjadi tinggi juga. 

Harga saham yang tinggi merupakan dampak dari jumlah permintaan yang besar. 

Besarnya jumlah permintaan akan saham perusahaan menunjukkan besarnya 

keyakinan dan kepercayaan investor untuk menanamkan modal pada suatu 

perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai 

dengan naiknya harga saham di pasar.      

 Penelitian ini menggunakan Tobin’s Q untuk mengukur nilai perusahaan. 

Menurut Brealey dan Myers (2000) menyebutkan bahwa perusahaan dengan 

Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat 

kuat. Tobin’s Q adalah pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian 

dari aset yang sama. Bila Tobin’s Q ini lebih rendah dari 1, maka perusahaan akan 

menjadi sasaran akuisisi yang menarik ataupun untuk likuidasi. Sebaliknya bila 

nilai Tobin’s Q tinggi maka hal tersebut merupakan indikator bahwa perusahaan 

memiliki potensi yang tinggi sehingga nilai perusahaan lebih dari sekedar nilai 

asetnya.       

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode Wealth Added Index (WAI) 

untuk mengukur nilai perusahaan dengan memeringkat perusahaan yang ditinjau 

melalui beberapa aspek dan dikategorikan menurut kriterianya, yaitu meninjau 

kesinambungan emiten dalam mencetak laba, kepiawaian dalam strategi 

pendanaan, ekspektasi pasar terhadap peningkatan return sahamnya, dan 

pencapaian return minimal yang diharapkan oleh pemegang saham.   

 Dalam dunia investasi, salah satu yang membuat investor menaruh 
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kepercayaan dan memiliki keyakinan terhadap suatu perusahaan adalah dengan 

diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance 

( GCG ) pada perusahaan tersebut. Menurut kajian yang dilakukan Berle dan 

Means (dalam Lastanti, 2004) isu corporate Governance dilatar belakangi 

adanya teori agency (Agency Theory) yang menyatakan bahwa permasalahan 

agency (Agency problem) muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah 

dari pemiliknya. Dewan Komisaris yang berperan sebagai agent dalam suatu 

perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan 

mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agent tersebut mempunyai 

kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham (pemilik).  

Sedangkan menurut Tjager et al. (dalam Lastanti, 2004), agency 

problem yang muncul sebagai akibat adanya hubungan antara agent dengan 

pemilik ketika timbul konflik antara harapan dan tujuan pemilik/pemegang saham 

dan para direksi (top management). Para pemilik mengalami kesulitan untuk 

memverifikasi apa yang sesungguhnya dikerjakan manajemen dan juga ketika 

pemilik dan direksi mempunyai sikap yang berbeda terhadap resiko. Konflik 

kepentingan tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme yang mampu 

mensejajarkan kepentingan pemegang saham selaku pemilik dengan kepentingan 

manajemen. Mekanisme tersebut dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik 

(GCG) yaitu mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan mengelola bisnis 

untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang pada 

akhirnya mewujudkan shareholder value. 

Menurut Priambodo dan Suprayitno (2007), tujuan dari diterapkannya 

good corporate governance dalam suatu perusahaan yaitu mengurangi agency 

cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, meningkatkan nilai 

saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik 

dalam jangka waktu yang lama, melindungi hak dan kepentingan pemegang 

saham, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau 

manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu 

hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan. 
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Indikator mekanisme Good Corporate Governance yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

komisaris independen. Menurut Wening (2007) dalam Waryanto (2010), 

kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang 

dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. 

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu isu penting dalam teori  

keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang 

menyatakan bahwa dengan semakin besarnya proporsi kepemilikan manajemen 

dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk 

memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

 Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak 

terafiliasi. Aktivitas monitoring oleh pihak independen sangat diperlukan. Jensen 

dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor 

maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan 

menurunkan agency cost. Hal ini dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan 

investor, pihak ketiga terhadap perusahaan (Bathala, et.al. dalam Oktaviani, 

2009). Komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan pengawasan jalan 

kegiatan usaha dari praktik-praktik kecurangan sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan, dengan pengambilan keputusan yang efektif, 

tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. 
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Bagan Kerangka Pemikiran 
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Ringkasan hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti 

Judul Metode 

yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1 Titi 

Purwantini 

(2011) 

PENGARUH 

PERKEMBANGAN 

GOOD 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

DAN KINERJA 

KEUANGAN 

PERUSAHAAN. 

Regresi 

berganda 

Variabel independensi 

dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, 

kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan, dan 

kepemilikan 

terkonsentrasi 

berpengaruh positif 

secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

2 Hamonangan 

Siallagan 

dan 

Machfoedz 

(2006) 

 

PERKEMBANGAN 

CORPORATE 

GOVERNANCE, 

KUALITAS LABA 

DAN NILAI 

PERUSAHAAN. 

Regresi 

Berganda 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh secara 

negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

dewan komisaris secara 

positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, dan 

komite audit secara 

positif signifikan 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Metode 

yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

terhadap nilai perusahaan. 

3 Frysa 

Praditha 

(2011) 

ANALISIS 

PENGARUH 

MEKANISME 

GOOD 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

Regresi 

berganda 

Kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajerial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan proporsi 

dewan komisaris 

independen tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

4 Eddy 

Suranta dan 

Machfoedz 

(2003) 

ANALISIS 

STRUKTUR 

KEPEMILIKAN, 

NILAI 

PERUSAHAAN, 

INVESTASI DAN 

UKURAN DEWAN 

DIREKSI. 

Regresi 

berganda. 

Nilai perusahaan 

dipengaruhi positif secara 

signifikan oleh 

kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional dan ukuran 

dewan direksi. 

5 Hexana Sri 

Lastanti 

(2004) 

HUBUNGAN 

STRUKTUR 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

DENGAN 

KINERJA 

PERUSAHAAN 

DAN REAKSI 

PASAR. 

Regresi 

berganda. 

Independensi dewan 

komisaris berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, namun 

belum berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

Sementara itu variabel 

kepemilikan institusional 

dan tingkat konsentrasi 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Metode 

yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

kepemilikan belum 

berpengaruh secara 

signifikan baik terhadap 

nilai perusahaan maupun 

kinerja keuangan. 

6 

 

Mulia 

Saputra 

(2010) 

PENGARUH 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DI 

BURSA EFEK 

INDONESIA. 

Regresi 

sederhana. 

Kepemilikan manajerial 

secara positif 

mempengaruhi nilai 

perusahaan, kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan asing tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dan tidak 

terdapat hubungan antara 

kepemilikan keluarga  

dengan nilai perusahaan. 

 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sekarang dimaksudkan untuk 

menguji pengaruh perkembangan good corporate governance berupa kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen terhadap 

nilai perusahaan yang diproksi oleh Tobin’s Q dan Wealth Added Index. 

Menurut Titi Purwantini (2011), variabel independensi dewan komisaris 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel nilai perusahaan, variabel 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel 

nilai perusahaan, dan variabel kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Sedangkan menurut 
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Hamonangan Siallagan dan Machfoedz (2006) kepemilikan manajerial secara 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris secara positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, dan komite audit secara positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Selain itu, Menurut Frysa Praditha (2011) kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Rika Susanti (2010) yang 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan”, dalam penelitiannya ditemukan bahwa variabel 

Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Investment Opportunity Set 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

diproksikan melalui harga saham dengan rasio Tobin’s Q. Sementara itu variabel 

kepemilikan manajerial dan Dividend Payout Ratio ditemukan berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan.. 

 Menurut Eddi Suranta dan Machfoedz (2003), hubungan kepemilikan 

manajerial dan nilai perusahaan adalah linear dan negatif, nilai perusahaan 

dipengaruhi positif secara signifikan oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan ukuran dewan direksi.  Selain itu, menurut Hexana Sri Lastanti 

(2004) variabel independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Sementara itu variabel kepemilikan institusional dan tingkat 

konsentrasi kepemilikan belum berpengaruh secara signifikan baik terhadap nilai 

perusahaan maupun 

 Menurut Mulia Saputra (2010) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Corporate Governance terhadap nilai perusahaan didapatkan hasil 

bahwa kepemilikan manajerial secara positif mempengaruhi nilai perusahaan, 

kepemilikan institusi dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan tidak terdapat hubungan antara kepemilikan 

keluarga dengan nilai perusahaan. 
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 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan tujuan dari 

penelitian maka penulis mengambil suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

sebagai berikut :  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Mekanisme GCG ( kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) terhadap 

Nilai Perusahaan ( Tobin’s Q) pada industri manufaktur yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 baik secara simultan maupun 

parsial. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Mekanisme GCG ( kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) terhadap 

Nilai Perusahaan ( WAI ) pada industri manufaktur yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013 baik secara simultan maupun parsial. 

 

 

 


