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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

   Menurut Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan bahwa teori 

agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak 

manajemen dengan pihak pemegang saham. Teori ini berhubungan erat 

dengan implementasi tata kelola perusahaan karena menyoroti hubungan 

langsung antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Dalam 

perusahaan tidak selamanya manajemen bertindak atas kepentingan 

pemegang saham atau sesuai dengan tujuan perusahaan, namun seringkali 

manajemen lebih mementingkan  kepentingan pribadi dari pada 

kepentingan perusahaan. Fenomena tersebut biasanya dikenal dengan 

istilah konflik keagenan atau konflik perbedaan kepentingan antara pihak 

manajemen dengan pihak pemegang saham. 

   Berkaitan dengan adanya konflik keagenan sangat diperlukan suatu 

pengawasan dan kontrol terhadap manajemen 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 
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 tersebut 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 sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Velnampy dalam Onasis 

dan Robin, 2016). 

   Disisi lain kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

dapat juga meminimalisir konflik keagenan. Kepemilikan institusional 

sendiri berarti kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki perrusahaan 

atau instansi lain yang mana para  investor  institusional ini ikut terlibat  

dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah 

percaya terhadap tindakan memanipulasi laba perusahaan. Kepemilikan  

institusional  memiliki  arti  penting dalam  mengawasi  manajemen  

karena  dengan  adanya  kepemilikan  oleh  institusional  akan mendorong  

peningkatan  pengawasan  yang  lebih  optimal dan mampu akan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial 

merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki manajer, dalam 

hal ini manajer juga dapat memposisikan dirinya sebagai pemegang saham 

yang mana nantinya manajer akan lebih berhati-hati dalam membuat 

keputusan karena manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 
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2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)  

   Menurut Deegan dan Unerman (2006), teori legitimasi merupakan 

teori yang menyatakan bahwa organisasi yang secara kontinu mencoba 

untuk memastikan bahwa kegiatan operasinya diterima sesuai dengan 

batasan nilai dan norma yang dimiliki masyarakat, suatu organisasi yang 

bisa bertahan bila masyarakat merasa bahwa organisasi beroperasi 

berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki 

oleh masyarakat sehingga masyarakat akan mengakui keberadaan 

perusahaaan. Dengan demikian, organisasi harus berusaha untuk bertindak 

sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat agar 

aktivitasnya dapat diterima menurut persepsi pihak eksternal sehingga 

perusahaan mencoba untuk meyakinkan bahwa aktivitasnya agar diterima 

oleh pihak luar. 

   Penilaian peringkat PROPER (Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan) juga mampu membuat masyarakat mengakui 

keberadaan perusahaan karena dalam  penilaian PROPER ini bisa di 

tentukan perusahaan mana saja yang peduli dengan pengelolaaan 

lingkungan, dimana dalam penilaian PROPER ini di beri peringkat warna 

untuk mewakili perusahaan mana yang baik dalam pengelolaan 

lingkungan atau tidak. Dari penilaian PROPER ini masyarakat akan dapat 

mudah menentukan perusahaan mana saja yang sangat peduli dengan 

pengelolaaan lingkungan sehingga jika ada perusahaan yang memiliki 
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peringkat sangat baik nantinya akan direspon positif oleh masyarakat atau 

investor dan sebaliknya. 

 

3. Nilai Perusahaan  

   Nilai perusahaan merupakan nilai yang dapat mengukur tingkat 

kepentingan dari sebuah perusahaan dilihat dari berbagai aspek. Nilai 

perusahaaan seringkali  diukur  melalui nilai buku dan nilai pasar ekuitas. 

Namun 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 

representatif. Dimana pengukuran nilai perusahaan yang dapat digunakan 

yaitu melalui rasio tobins’Q  yang mana rasio ini merupakan 

penggabungan antara nilai buku dengan nilai pasar ekuitas (Hariati dan 

Rihatiningtyas 2015). Nilai perusahaan ini seringkali di sebut sebagai 

pemicu konflik antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham, 

dimana dalam proses meningkatkan nilai perusahaan tersebut manajemen 

tidak selamanya bertindak atas kepentingan perusahaan, melainkan 

seringkali lebih mementingkan kepentingan pribadi.  

 

4. Kepemilikan Institusional  

   Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di suatu 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan lain. Adanya 

saham yang dimiliki perusahaan atau institusi lain akan membuat 
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perusahaan tersebut menjadi baik karena investor institusi sendiri akan 

memantau secara profesional perkembangan investasi perusahaan berupa 

saham yang dimiliki . Dengan adanya pemantauan yang dilakukan secara 

profesional oleh investor institusi nantinya akan membuat manajemen  

dalam membuat suatu keputusan ataupun dalam bertindak akan lebih 

berhati-hati.  

  Menurut Yunianto (2008), Investor institusi sebagai investor yang 

membeli saham perusahaan dalam jumlah besar, Investor institusi dituntut 

untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam mempelajari semua 

informasi keuangan dari perusahaan. Oleh karena itu investor institusi 

harus memiliki kepentingan untuk mempelajari informasi yang disajikan 

oleh perusahaan dengan lebih baik dari pihak yang lain. 

    Berdasarkan teori agensi, Keberadaan  kepemilikan  institusional  

di suatu perusahaan dianggap mampu  menjadi  mekanisme  pengawasan  

terhadap  setiap  tindakan yang  diambil  oleh pihak  manajemen.  Hal  ini  

dikarenakan  para  investor  institusional ini tersebut ikut terlibat  dalam 

pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya 

terhadap tindakan memanipulasi laba perusahaan. Dengan  kepemilikan  

institusional  yang  tinggi  maka  akan  menimbulkan  usaha pengawasan 

yang lebih besar oleh pihak investor  institusional sehingga dapat 

menghalangi potensi kecurangan keuangan yang dilakukan manajer dan 

nantinya akan mampu meningkatkan nilai perusahaan (Susanti dan 

Mildawati, 2014). 
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5. Dewan Komisaris Independen 

   Dewan komisaris independen merupakan proporsi dewan 

komisaris independen dari jumlah dewan komisaris yang ada di suatu 

perusahaan. Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk 

mengawasi manajemen agar dapat membuat manajemen bertindak atas 

kepentingan perusahaan yang mengakibatkan munculnya efektifitas dan 

efisiensi dari perusahaan serta dapat menciptakan perusahaan yang 

memiliki daya saing. 

  Didalam permasalahan agensi, Perusahaan yang memiliki proporsi 

dewan komisaris independen lebih banyak akan membuat pengawasan 

terhadap kegiatan perusahaan akan lebih ketat (Hariati dan Rihatiningtyas, 

2015). Pengawasan yang lebih ketat nantinya akan membuat manajemen 

dalam  menentukan suatu kebijakan akan lebih berhati-hati dan tidak akan 

mementingkan kepentingan pribadi yang mana nantinya akan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. Selain memiliki peran sebagai pengawas 

manajemen, dewan komisaris independen juga memiliki peran sebagai 

pemberi nasihat kepada direksi secara efektif dan dengan memastikan 

bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional 

dan juga  memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate 

Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik, sehingga nantinya 

perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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6. Komite Audit 

  Komite audit adalah sejumlah  orang yang dipilih dari dewan 

komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses 

pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan agar dalam proses 

pemeriksaan laporan keuangan auditor memiliki obyektifitas dan 

integritas. auditor internal dari manajemen. 

   Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki anggota 

komite audit akan membuat pengawasan terhadap auditor internal di dalam 

perusahaan  akan lebih ketat sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak 

baik dari auditor internal. Menurut Febhiant dan Setyaningrum (2013) 

sebagai pihak yang independen, komite audit ini di harapkan dapat 

menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya perusahaan yang 

merupakan bentuk dari good corporate  governance untuk dapat 

mengurangi agency problem. Dengan berkurangnya agency problem ini 

nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan 

 

7. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki pihak manajemen. Adanya kepemilikan 

manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang  

menarik bahwa nilai perusahaan dapat meningkat sebagai akibat 

kepemilikan manajemen yang meningkat. Semakin besar kepemilikan 
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saham oleh manajemen, maka akan membuat monitoring aktivitas 

perusahaan menjadi lebih efektif dan juga membuat kecenderungan 

perilaku yang tidak baik manajer menjadi rendah. 

   Berdasarkan teori  agensi,  kepemilikan  saham  berpengaruh 

terhadap  nilai  perusahaan.  Kepemilikan saham yang signifikan oleh 

manajer menandakan bahwa manajer mempunyai status ganda, yaitu 

sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Selain mengelola perusahaan, 

manajer juga mempunyai kekuatan untuk memutuskan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan perusahaan (Welim dan Rusiti, 2014). Kepemilikan  

saham  manajerial merupakan salah satu cara agar manajer tidak 

berperilaku  opportunistic karena dalam hal ini manajer dapat 

memposisikan dirinya sebagai pemilik karena mempunyai saham di 

perusahaan, yang mana manajer tersebut akan termotivasi agar dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

8. Kinerja Lingkungan 

   Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik dan peduli terhadap lingkungan 

disekitar perusahaan.  Dalam hal ini kinerja lingkungan dapat di ukur 

dengan Penilaian peringkat PROPER. Dalam Penilaian PROPER ini bisa 

di tentukan perusahaan mana saja yang peduli dengan pengelolaaan 

lingkungan, dimana dalam penilaian PROPER ini di beri peringkat warna 
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untuk mewakili perusahaan mana yang baik atau tidak dalam pengelolaan 

lingkungan (Hariati dan Rihatiningtyas 2015).  

   Berdasarkan teori legitimasi, penilaian PROPER juga akan 

membuat masyarakat mengakui keberadaan perusahaan karena dapat 

melakukan kontrak sosial dan lingkungan yang mana dalam hal ini terkait 

dengan pengelolaan lingkungan.  Masyarakat akan dapat mudah 

menentukan perusahaan yang sangat peduli dengan pengelolaaan 

lingkungan sehingga jika ada perusahaan yang memiliki peringkat sangat 

baik nantinya akan direspon positif oleh masyarakat atau investor dan 

sebaliknya. 

 

9. Ukuran Perusahaan 

   Ukuran perusahaan merupakan gambaran bahwa seberapa aset 

yang di miliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar bisa berarti aset 

yang dimiliki perusahaan banyak. Perusahaan yang mempunyai aset yang 

banyak nantinya akan melakukan aktivitas yang lebih banyak 

dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset yang kecil, hal ini akan 

menimbulkan banyak dampak bagi pemegang saham maupun masyarakat 

luas. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki aset yang 

banyak harus memikirkan perusahaannya agar nantinya aktivitas 

perusahaan dapat  diterima oleh masyarakat. Menurut Pratama dan 

Wiksuana (2016), ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi nilai 

perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa 
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perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan  dan  pertumbuhan  

yang  baik  sehingga  akan meningkatkan  nilai   suatu perusahaan.  Nilai  

perusahaan  yang  meningkat  dapat  ditandai  dengan  total  aset 

perusahaan  yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan 

dengan jumlah hutang perusahaan. 

 

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan lingkungan telah dilakukan dengan hasil yang beragam. 

Berikut ini hasil dari penelitian yang relevan: 

1. Penelitian tentang nilai perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh 

Hariati dan Rihatiningtyas (2015). Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen dan kinerja lingkungan  

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan 

institusional dan komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Penelitian tentang nilai perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh 

Siek dan Murhadi (2015). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa dewan direksi  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

Sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajeral, dan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Penelitian tentang nilai perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh 

Muryati dan Suardikha (2014). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 
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bahwa kepemlikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, dan dewan direksi  secara parsial berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. 

4. Penelitian tentang nilai perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh 

Cecilia dkk (2015). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

profitabilitas  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

corporate social responsibility dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Penelitian tentang nilai perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh 

Pratama dan Wiksuana (2016). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa Ukuran perusahaan, Leverage, dan profitabilitas secara parsial  

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

6. Penelitian tentang nilai perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh 

Tjahjono (2013). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan, kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan, kinerja keuangan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan, serta kinerja lingkungan memiliki pengaruh 

secara tidak langsng terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. 

7. Penelitian tentang nilai perusahaan sebelumnya telah dilakukan oleh 

Onanis dan Robin (2016). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, rapat komite audit,  
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komite audit, Leverage, dan ROA secara parsial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, serta ukuran perusahaan dan umur perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, Sedangkan Kepemilikan 

asing dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

C. HIPOTESIS  

 1.  Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan  

   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 pada akhirnya 

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 
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institusional dengan nilai perusahaan, hal ini di jelaskan karena sebagian 

besar kepemilikan saham  pada perusahaan adalah struktur kepemilikan 

terkosentrasi, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan famili antara 

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

  Berdasarkan teori agensi, kepemilikan  institusional  memiliki  arti  

penting dalam  mengawasi  manajemen  karena  dengan  adanya  

kepemilikan  oleh  institusional  akan mendorong  peningkatan  

pengawasan  yang  lebih  ketat.  Dengan demikian apabila perusahaan 

mendapatkan pengawasan yang optimal diharapkan perusahaan dapat 

bertindak secara efisien sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang 

tinggi, dengan laba yang tinggi akan membuat harga saham perusahaan 

menjadi tinggi pula sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Pasaribu dkk (2016), Muryati dan Suardikha 

(2014) yang menemukan adanya pengaruh positif antara kepemilikan 

institusional dan nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah: 

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

 

 

2. Dewan Komisaris Independen  dan Nilai Perusahaan  

   Perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen 

lebih banyak akan membuat pengawasan terhadap kegiatan perusahaan 

akan lebih ketat, dimana nantinya akan membuat manajemen dalam 

menentukan kebijakan akan lebih berhati-hati dan tidak akan 
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mementingkan kepentingan pribadi. 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. 

  Selain memiliki peran sebagai pengawas manajemen, dewan 

komisaris independen juga memiliki peran sebagai pemberi nasihat kepada 

direksi secara efektif dan dengan memastikan bahwa perusahaan 

mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional dan juga 

 memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance 

dipatuhi dan diterapkan dengan baik, sehingga nantinya perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Ulya (2014),  apabila perusahaan 

bertindak secara efisien karena kecil nya biaya keagenan yang mana 

nantinya perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi, dengan laba 

yang tinggi akan membuat harga saham perusahaan menjadi tinggi pula 

sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Peneliti sejalan dengan 

penelitian Muryati dan Suardikha (2014) yang menemukan adanya 
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pengaruh positif antara dewan komisaris independen dengan nilai 

perusahaan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah:  

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan  

 

 

3. Komite Audit dan Nilai Perusahaan  

  Perusahaan yang memiliki anggota komite audit  banyak akan 

membuat pengawasan terhadap auditor internal di dalam perusahaan  akan 

lebih ketat. Komite audit ini 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.hal ini dikarenakan bahwa kehadiran 

komite audit dapat membantu mengurangi agency problem dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo dan Veronica (2013) 

yang menyatakan tidak ada pengaruh komite audit terhadap 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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  Berdasarkan teori agensi, komite audit ini akan dapat mengawasi 

auditor internal sehingga nantinya auditor internal tidak dapat 

memanipulasi data perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien sehingga laba yang di hasilkan akan tinggi yang 

nantinya akan membuat harga saham perusahaan meningkat sehingga nilai 

perusahaan dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Wahyuningsih dan Riduwan (2014) serta Isti’adah (2015) yang 

menemukan adanya pengaruh positif antara komite audit dan nilai 

perusahaan. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesisnya adalah:  

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  

 

 

4. Kepemilikan Manajerial dan Nilai Perusahaan  

      Kepemilkan manajerial  adalah  kepemilikan saham  yang dimiliki  

oleh  manajer  pengelola. Kepemilikan Manajerial  dalam hal ini akan 

membuat manajer dapat memposisikan dirinya sebagai pemilik karena 

mempunyai saham di perusahaan yang mana manajer tersebut akan 

termotivasi agar dapat 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 
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  Berdasarkan teori agensi, semakin besar  kepemilikan saham 

manajemen  dalam  pengelolaan  perusahaan  akan  cenderung  mencoba 

untuk  meningkatkan  kinerjanya  untuk  kepentingan  pemegang  saham 

dan  untuk  kepentingan  mereka  sendiri sehingga manajemen nantinya 

akan termotivasi untuk dapat menghasilkan laba yang tinggi supaya harga 

saham perusahaan akan meningkat yang pada akhirnya akan membuat 

nilai perusahaan meningkat. Peneliti sejalan dengan penelitian Nirmala 

dkk (2016) serta Anita dan Yulianto (2016) yang menemukan adanya 

pengaruh hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan nilai 

perusahaan Dengan demikian, hipotesisnya adalah:  

H4: Kepemilikan Manajerial  berpengaruh  positif  terhadap nilai 

perusahaan 

 

 

5. Kinerja Lingkungan dan Nilai Perusahaan  

      Suatu perusahaan publik yang mendapatkan pengakuan keberadan 

dari masyarakat dapat dikatakan perusahaan yang memiliki reputasi baik. 

Perusahaan publik yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan nantinya 

akan mendapatkan pengakuan keberadaan dari masyarakat, karena 

perusahaan telah mampu memenuhi kontrak sosial terhadap masyarakat 

sehingga keberadaannya akan direspon positif oleh masyarakat atau 

investor. 

  Berdasarkan teori legitimasi perusahaan publik harus dapat 

membagi antara tujuan ekonomi dan tujuan untuk memelihara kelestarian 

lingkungan agar dapat mendapat pengakuan dari masyarakat. Ketika 
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perusahaan mendapat reputasi baik dari masyarakat tidak menutup 

kemungkinan akan muncul konsumen yang memiliki loyalitas tinggi 

terhadap produk perusahaan sehingga penjualan akan meningkat (Retno 

dalam Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Ketika perusahaan memiliki 

tingkat penjualan yang tinggi maka  akan menghasilkan laba yang tinggi, 

dari laba yang tinggi tersebut harga saham perusahaan akan meningkat 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan menjadi tinggi 

pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Hariati dan Rihatningtyas (2015) 

yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah:  

H5: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai  perusahaan 

 

 

6. Ukuran Perusahaan dan Nilai Perusahaan 

  Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki  

perusahaan.  Semakin  besar  ukuran  perusahaan,  berarti  aset  yang  

dimiliki perusahaan  pun  semakin  besar  dan  dana  yang  dibutuhkan  

perusahaan  untuk mempertahankan  kegiatan  operasionalnya  pun  

semakin  banyak. Ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi nilai 

perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan  dan  pertumbuhan  

yang  baik  sehingga  akan meningkatkan  nilai   suatu perusahaan 

(Pratama dan Wiksuana, 2016).  



34 

 

 

 

  Seorang investor tentunya ingin menanamkan modal di perusahaan 

yang besar sehingga apabila  ukuran perusahaan besar nantinya banyak 

investor yang menanamkan modal di perusahaan tersebut sehingga harga 

saham dari perusahaan akan naik yang pada akhirnya akan membuat nilai  

perusahaan  meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Nirmala dkk 

(2016) yang menemukan adanya hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dan nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah:  

H6: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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D. MODEL PENELITIAN 

        Bagian model penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-

variabel penelitian dan bentuk hipotesis yang dirumuskan. Model penelitian 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

  

   

   

  

  

       

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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