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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

   Pada umumnya perusahaan di indonesia  ini banyak yang ingin 

mengembangkan usahanya sampai ke luar negeri, namun masih banyak sekali 

kendalanya yang mana kendala yang masih menjadi kesulitan dari perusahaan 

adalah modal, memang tak bisa dipungkiri bahwa modal adalah suatu pijakan 

untuk perusahaan berkembang ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, 

banyak perusahaan di Indonesia yang mendaftarkan ke Bursa Efek Indonesia 

untuk go public atau menjadi perusahaan publik. Perusahaan publik berarti 

perusahaan dapat menjual sahamnya secara umum di pasar modal yang 

artinya bahwa perusahaan akan mendapatkan modal atau dana  lebih cepat 

dari penjualan saham perusahaan. Dari situ banyak perusahaan publik  yang 

melakukan suatu cara atau inovasi agar dapat membuat investor tertarik 

menanamkan dananya di perusahaan. 

   Seorang investor menanamkan modalnya di perusahaan publik 

tentu memiliki suatu alasan, dimana alasan yang paling umum adalah investor 

akan cenderung ingin mendapatkan return yang tinggi sehingga sebelum 

menanamkan dananya di suatu perusahaan investor harus cermat dan  harus 

memiliki pertimbangan tertentu, dimana salah satunya dengan 

mempertimbangkan kinerja perusahaan yang di ukur melalui nilai
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perusahaan (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Pada akhirnya banyak 

perusahaan publik berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan agar dapat 

memberikan kemakmuran  bagi para pemegang saham. Menurut Siek dan 

Murhadi (2015), mengungkapkan bahwa perusahaan yang dapat dikatakan 

berhasil dalam memenuhi tujuannya adalah perusahaan yang dapat 

memberikan keuntungan yang maksimal bagi  para pemegang saham atas tiap 

lembar saham  yang dimilikinya. 

   Nilai perusahaan merupakan nilai yang dapat mengukur tingkat 

kepentingan suatu  perusahaan dilihat dari berbagai aspek. Nilai perusahaaan 

ini seringkali  diukur  melalui nilai buku dan nilai pasar ekuitas. Namun 

dalam penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) mengungkapkan bahwa 

pengukuran nilai perusahaan yang di dasarkan nilai buku dan nilai pasar 

ekuitas ini di anggap kurang representatif sehingga investor harus dapat 

mempertimbangkan pengukuran nilai perusahaan lainnya yang lebih 

representatif. Pengukuran nilai perusahaan yang dapat digunakan yaitu 

melalui rasio tobins’Q  yang mana rasio ini merupakan penggabungan antara 

nilai buku dengan nilai pasar ekuitas. Tobins’Q merupakan rasio pengukuran 

yang lebih luas karena memberikan suatu gambaran yang tidak hanya pada 

aspek fundamentalnya saja, melainkan sejauh mana pihak luar menilai 

perusahaan dari berbagai aspek. 

   Dalam meningkatkan nilai perusahaan agar tercapai dengan baik, 

tentunya harus adanya saling kerja sama antara pihak pengelola dengan pihak 

pemegang saham dalam membuat suatu keputusan yang tepat agar suatu 
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perusahaan dapat memaksimalkan modalnya (Onasis dan Robin, 2016). 

Perusahaan yang dapat memaksimalkan modalnya tersebut tidak menutup 

kemungkinan nantinya akan mampu menghasilkan laba yang tinggi sehingga 

pada akhirnya membuat nilai perusahaan menjadi tinggi. Dalam hal ini berarti 

bahwa pihak manajemen di beri kepercayaan oleh pihak pemegang saham 

untuk dapat memajukan perusahaan atau meningkatkan nilai perusahaan. 

  Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT kepada umat 

manusia menaruh perhatian terhadap amanah jabatan ini, meskipun dalam al-

Qur’an tentu saja tidak selalu dinyatakan dalam bentuk yang eksplisit. Islam 

telah menurunkan nilai-nilai dan mengajarkan tentang amanah jabatan, 

dimana tersurat dalam  Q.S Al-Anfaal ayat 27. 

                                                                                          
(٢٧)                            

 

Artinya: 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS: Al-Anfaal 

ayat 27) 

Dalam ayat ini, kita dapat melihat bahwa amanah jabatan dalam 

perspektif al-Qur’an adalah  janganlah  kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dalam hal ini di 
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artikan bahwa pihak pengelola atau  manajemen di percayakan para 

pemegang saham untuk memajukan suatu perusahaan sehingga pihak 

manajemen ini tidak boleh melakukan hal yang dapat mengkhianati dari apa 

yang dipercayakan para pemegang saham. 

   Namun pada kenyataannya dalam proses meningkatkan atau 

memaksimalkan nilai perusahaan ini biasanya sering kali menimbulkan 

terjadinya suatu konflik yang biasanya sering di sebut konflik keagenan 

(Agency Conflict). Konflik keagenan merupakan konflik perbedaan 

kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham, yang mana 

pihak manajemen ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan 

kepentingan perusahaan. 

   Beberapa kasus  akibat implementasi tata kelola perusahaan yang 

belum baik di Indonesia dapat dilihat dari kasus PT. Kereta Api Indonesia 

(PT. KAI). PT. KAI melakukan penipuan pada laporan keuangan, dimana 

kerugian dimanipulasi menjadi keuntungan. Hal ini baru ketahuan ketika 

dewan independen pada PT. KAI menolak untuk menandatangani laporan 

keuangan tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik dikarenakan 

dewan independen ini telah menduga adanya manipulasi data pada laporan 

keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut tercatat bahwa PT. KAI meraih 

keuntungan sebesar Rp 6.9 Milyar, sedangkan apabila diteliti dan dikaji lebih 

rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp 63 Milyar. Hal ini 

merupakan penipuan yang dapat menyesatkan investor. Kasus lainnya adanya 

tuduhan unsur manipulasi terhadap nilai buku perusahaan telah terjadi pada 
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perusahaan publik di Indonesia. PT Kimia Farma Tbk melakukan manipulasi 

berupa oversated dalam menilai persediaan barang jadi serta overstated dalam 

mencatat nilai penjualan. Fenomena ini mengakibatkan overstated laba pada 

laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001. Perusahaan farmasi 

di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. 

Setelah dilakukan audit ulang, terbukti laba bersih 2001 seharusnya hanya 

sekitar Rp 99 miliar. Kesalahan pencatatan itu diduga terkait  adanya 

rekayasa  keuangan  dan menimbulkan  pernyataan yang menyesatkan   

kepada   pihak-pihak   yang   berkepentingan.   

Para manajer sendiri merupakan bagian dari manajemen atau pihak 

pengelola, tentunya tidak selamanya para manajer bertindak atas kepentingan 

pemilik perusahaan atau sesuai dengan tujuan perusahaan, namun seringkali 

manajer  lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan 

perusahaan sehingga diperlukan suatu pengawasan dan kontrol terhadap 

pengelola perusahaaan agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Dalam hal ini pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit 

merupakan satu langkah yang baik oleh pemilik perusahaan untuk dapat 

memastikan bahwa pihak manajemen dapat mengelola perusahaan sesuai 

dengan mekanisme tata kelola yang baik dan tepat agar nantinya dapat 

menciptakan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip Good Corporate 

Governance (Velnampy dalam Onasis dan Robin, 2016). 

Dewan komisaris independen merupakan proporsi dewan komisaris 

independen dari seluruh dewan komisaris yang ada. Dewan komisaris 
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independen ini dapat mempengaruhi suatu nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Hariati dan Rihatiningtyas (2015) telah menyatakan ada pengaruh 

positif antara proporsi dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan. 

Hal ini ini dikarenakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, 

dewan komisaris independen mampu menjaga sikap keindependensiannya 

yang tidak terbatas pada pemegang saham mayoritas tetapi juga mewakili 

seluruh pemegang saham baik minoritas maupun asing. Penelitian berbeda 

telah dilakukan oleh Wardoyo dan Veronica (2013) yang menyatakan dewan 

komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

   Komite audit merupakan sejumlah orang yang dipilih dari dewan 

komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor 

dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit juga 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena dalam penelitian Onasis dan 

Robin (2016) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara komite audit 

dengan nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo dan Veronica (2013) yang 

menyatakan tidak ada pengaruh komite audit dengan nilai perusahaan, hal ini 

dapat dijelaskan ada kemungkinan bahwa keberadaan komite audit di 

perusahaan bukan merupakan jaminan bahwa kinerja perusahaan nantinya 

akan semakin baik, sehingga pasar menganggap keberadaan bahwa komite 

audit bukanlah faktor yang mereka pertimbangkan dalam mengapresiasi nilai 

perusahaan. 
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   Kepemilikan saham dapat juga menciptakan tata kelola perusahaan 

yang baik, dimana kepemilikan saham ini di bagi menjadi 2 yakni 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan 

institusional sendiri berarti kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki 

perusahaan atau instansi lain. Kepemilikan  institusional  memiliki  arti  

penting dalam  mengawasi  manajemen  karena  dengan  adanya  kepemilikan  

oleh  institusional  akan mendorong  peningkatan  pengawasan  yang  lebih  

optimal sehingga akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Damayanti dan Suartana (2014) yang menyatakan adanya 

pengaruh positif antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan, hal 

ini di karenakan bahwa peningkatan kepemilikan institusional akan membawa 

dampak pada semakin kuatnya tingkat pengendalian yang dilakukan pihak 

pemegang saham atas perilaku manajer yang ditujukan untuk mengurangi 

agency cost dan pada akhirnya mampu meningkatkan nilai perusahaan.  

Penelitian berbeda telah dilakukan oleh Welim dan Rusiti (2014) yang 

menyatakan tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional dengan nilai 

perusahaan, hal ini di jelaskan karena sebagian besar kepemilikan saham  

pada perusahaan sampel yang diteliti adalah struktur kepemilikan 

terkosentrasi, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan famili antara 

investor institusi dengan manajemen (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). 

   Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki manajer, dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki 

manajer akan membuat manajer dapat memposisikan dirinya sebagai 
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pemegang saham yang mana nantinya manajer akan lebih berhati-hati dalam 

membuat keputusan karena manajer akan lebih termotivasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti dan 

Mildawati (2014) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara 

kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut 

bertentangan dengan penelitian Astriani (2012) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

   Ada salah satu faktor yang dapat meningkatkan suatu nilai 

perusahaan yaitu dengan tingginya peringkat kinerja lingkungan perusahaan 

yang mana dilihat pada peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan). Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang semakin 

baik terhadap kelestarian lingkungan hidup maka akan membuat reputasi 

perusahaan akan menjadi baik. Hal ini terjadi karena perusahaan telah mampu 

memenuhi kontrak sosial atau legitimasi terhadap masyarakat sehingga 

keberadaannya akan direspon positif oleh masyarakat atau investor (Hariati 

dan Rihatiningtyas 2015). Perusahaan yang memiliki reputasi baik nantinya 

akan membuat ketertarikan investor, dimana biasanya investor akan memilih 

perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik untuk di tanamkan dananya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Hariati dan 

Rihatiningtyas (2015) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara 

kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan, namun penelitian tersebut 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono (2013) 



9 

 

 

 

yang menyatakan tidak ada pengaruh kinerja lingkungan terhadap  nilai 

perusahaan. 

   Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari total aset yang dmiliki suatu 

perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan 

mudah dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang 

besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami 

perkembangan  dan  pertumbuhan  yang  baik  sehingga  dapat meningkatkan  

nilai  dari  suatu perusahaan (Pratama dan Wiksuana, 2016). Ukuran 

perusahaan yang besar juga akan menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi 

yang nantinya akan menghasilkan laba yang tinggi pula sehingga pada 

akhirnya akan mengakibatkan nilai perusahaan menjadi tinggi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala dkk (2016) yang menyatakan 

adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Namun 

penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Astriani (2012) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 Berdasarkan penelitian di atas Peneliti ingin mereplikasi penelitian 

yang dilakukan oleh Hariati dan Rihatiningtyas (2015).  Dimana penulis 

menambahkan variabel kepemilikan manajerial yang merupakan proksi dari 

tata kelola perusahaan dan variabel ukuran perusahan. Alasannya adalah hasil 

dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat inkonsistensi hasil yang mana 

terdapat hasil yang berbeda dari setiap peneliti. Pertama, Beberapa peneliti 
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menganggap bahwa kepemilikan manajerial dapat meningkat nilai 

perusahaan. Menurut Susanti dan Mildawati (2014), hal ini dikarenakan 

bahwa kepemilikan saham yang dimiliki manajer akan membuat manajer 

dapat memposisikan dirinya sebagai pihak pemilik sehingga akan muncul 

rasa motivasi dari manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun hasil 

tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Astriani (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kedua, Ukuran perusahaan juga 

dianggap mampu meningkatkan nilai perusahaan oleh beberapa peneliti. 

Menurut pratama dan wiksuana (2016), mengungkapkan bahwa hal ini 

dikarenakan ukuran perusahaan yang besar dapat tercermin dari aset yang 

banyak, aset yang banyak ini nantinya akan mengakibatkan tingkat penjualan 

yang tinggi yang pada akhirnya akan menghasilkan laba yang yang tinggi dan 

nantinya membuat nilai perusahaan akan meningkat. Namun hasil tersebut 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Cecilia dkk (2016) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu membuat suatu nilai 

perusahaan meningkat karena ukuran perusahaan tidak merupakan jaminan 

bahwa akan dapat menghasilkan laba yang tinggi yang artinya bahwa ukuran 

peerusahaan ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Alasan lain peneliti masih tertarik dengan penelitian ini adalah karena 

masih adanya pihak manajemen di suatu perusahaan yang masih melakukan 

suatu tindakan yang bersifat mementingkan kepentingan pribadi dari pada 

kepentingan perusahaan yang mana mengakibatkan kerugian pada perusahaan 
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sehingga dapat membuat nilai perusahaan menurun, hal ini membuat peneliti 

ingin menguji kembali apakah faktor-faktor dalam penelitian ini dapat 

mempengaruhi nilai perusahaaan. 

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu : 

a.    Dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan 5 variabel yang 

terdiri dari variabel independen yaitu  kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, komite audit serta kinerja lingkungan dan 

variabel dependen yaitu nilai perusahaan, sedangkan dalam penelitian ini 

terdapat 7 variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu yaitu  

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, 

kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial serta ukuran perusahaan dan 

variabel dependen yaitu nilai perusahaan.  

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu data periode 

2011-2013, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data periode 

2013-2015. 

   Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kinerja 

Lingkungan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 

2013-2015”. 
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B. BATASAN MASALAH PENELITIAN 

  Agar penulisan  ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan pada 

ruang lingkup penelitian yaitu faktor faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan  adalah karakteristik tata kelola perusahaan (kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan 

manajerial), serta kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan. 
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C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

  Permasalahan yang akan penulis kaji adalah mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

peserta PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka berdasarkan 

latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah komite audit  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

5. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan 

menganalisa tentang : 

1. Pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap Nilai 

Perusahaan. 

3. Pengaruh positif  komite audit  terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap Nilai Perusahaan. 

5. Pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. 

6. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

  Berdasarkan tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat di Bidang Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai acuan dan sumber informasi bagi 

penelitian-penelitian yang akan datang. 

b. Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi Nilai perusahaan. 
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2. Manfaat di Bidang Praktik 

a. Memberikan manfaat bagi Peneliti yang mana untuk memperluas 

wawasan, khususnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan tata kelola perusahaan,kinerja lingkungan, 

ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. 

b. Memberikan manfaat bagi masyarakat yang mana diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk melihat 

tanggung jawaban terhadap lingkungan sekitar perusahaan. 

c. Memberikan manfaat bagi perusahaan, yang diharapkan penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi 

konflik keagenan di dalam perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 


