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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Ni Wayan Rustiarini (2010) 

Penelitian tentang "Pengaruh tentang Corporate Governance Pada 

hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan" oleh Ni Wayan 

Rustiarini (2010) membuktikan bahwa variabel,Corporate Governance 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan memakai 

alat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. Populasi Penelitian ini merupakan seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008. 

Persamaan dalam penelitian ini: 

1. Meneliti kepemilikan menejerial terhadap Nilai Perusahaan 

2. Meneliti kepemilikan institutional terhadap Nilai Perusahaan 

3. Alat Uji Asumsi Klasik yaitu Uji Normalitas 

Perbedaan dengan penelitian ini: 

 Penelitian Ni Wayan Rustiarini (2010) menggunakan perusahaan  

manufaktur tahun 2008, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan real 

estate dan property tahun 2008-2011. 
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2.1.2 Chairul Amri (2010) 

Penelitian tentang "Pengaruh Kinerja keuangan, Good Corporate 

Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan" oleh 

Chairul Amri (2010) membuktikan bahwa variabel Good Corporate Governance 

,dan Kinerja keuangan yang di proksi oleh Return On Equity mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan dan memakai alat uji 

asumsi klasik. Populasi Penelitian ini merupakan perusahaan LQ45  yang terdaftar 

di BEI tahun 2008-2010. 

Persamaan dalam penelitian ini: 

1. Meneliti kinerja keuangan yang di proksi ROA dan ROE terhadap Nilai 

Perusahaan 

2. Meneliti Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

3. Meneliti Kepemilkan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

4. Alat Uji Asumsi Klasik 

Perbedaan dengan penelitian ini: 

Penelitian Chairul Amri meneliti Perusahaan LQ45 dan pada tahun 2008-

2010, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi Perusahaan Real Estate dan 

Property tahun 2008-2011,
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2.1.3 Rika Nurlela dan Islahuddin (2008) 

Menguji pengaruhterhadap Nilai Perusahaan dengan persentase 

kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating. Sampel penelitian ini 

perusahaan-perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEJ tahun 2005, 

berdasarkan Indonesian Capital Market Directory perusahaan yang terdaftar di 

BEJ selama tahun 2005 berjumlah 41 dari 340 perusahaan yang ada, dengan 

menggunakanmetodepurposive sampling. Variabel yang digunakan peneliti yaitu 

Variabel Independent CSR, Variabel Moderating Kepemilikan manajemen dan 

Variabel Dependent Nilai Perusahaan. Alat Uji yang digunakan Uji Asumsi 

Klasik dan Analisis Deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwatidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan, persentase kepemilikan, serta interaksi antara dengan 

persentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

Persamaan dalam penelitian ini: 

1. Meneliti kepemilikan menejerial terhadap Nilai Perusahaan 

2. Alat Uji Asumsi Klasik dan Analisis Deskriptif 

Perbedaan dengan penelitian ini: 

Penelitian Rika Nurlela dan Islahuddin (2008) menggunakan 

perusahaan tahun 2005-2006 dan variable Independent CSR, variable moderating 

kepemilikan manajemen, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

tahun 2008-2011 dan variable Independent pengaruh kinerja keuangan dan GCG 
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2.1.4 Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma (2006) 

Penelitian tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Pengungkapandan Good Corporate Governance Sebagai 

Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini membuktikan bahwa ROA terbukti 

berpengaruh positif secara statistik pada Nilai Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek jakarta selama tahun 2005-2006. Kepemilikan manajerial 

sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti berpengaruh terhadap hubungan ROA 

dan Nilai Perusahaan. Penelitian yang digunakan sebanyak 27 perusahaan dalam 

kelompok industri manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Jakarta pada tahun 

2005-2006 pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode purposive 

sampling. Adapun variabel yang digunakan adalah Nilai Perusahaan sebagai 

variabel dependen, ROA sebagai variabel independen danGCG sebagai variabel 

moderasi. Alat Uji yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik  

Persamaan dalam penelitian ini: 

1. Meneliti Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan 

2. Alat Uji Asumsi Klasik dan Analisis Deskriptif 

Perbedaan dengan penelitian ini: 

Penelitian Ni Wayan Yuniasih dan Made Gede Wirakusuma (2006) 

menggunakan perusahaan tahun 2005-2006, sedangkan penelitian ini 

menggunakan perusahan tahun 2008-2011. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Tahun Penelitian terdahulu Independen variabel 
Dependen 

variabel 
Hasil 

2010 
Pengaruh tentang Corporate Governance Pada hubungan  Corporate 

Social Responsibility dan Nilai Perusahaan” oleh Ni Wayan Rustiarini  

Corporate governance dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Nilai 

Perusahaan 
Signifikan 

2010 

Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governancedan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan  oleh 

Chairul Amri 

Kinerja keuangan, Corporate 

governancedan Corporate 

Social Responsibility 

Nilai 

Perusahaan 
Signifikan 

2008 

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

dengan persentase kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating 

oleh Rika Nurlela dan Islahuddin 

Corporate Social 

Responsibility 

Nilai 

Perusahaan 

Tidak 

Signifikan 

2006 

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate 

Governance Sebagai Variabel Pemoderasi oleh Ni Wayan Yuniasih dan 

Made Gede Wirakusuma  

Kinerja keuangan 
Nilai 

Perusahaan 
Signifikan 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Signal 

Teori signal (Leldan dan Pyle dalam Scott, 2012) menyatakan bahwa 

pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai 

perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada 

calon investor dimana perusahaan dapat meningkatkan Nilai Perusahaan melalui 

pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya. 

Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Laporan 

keuangan diungkapkan dalam annual report yang mampu dijadikan sinyal oleh 

perusahaan ketika menarik minat investor untuk menanamkan dana pada saham 

perusahaan. Sinyal ini berupa informasi Kinerja Keuangan yang di proksi oleh 

return on asset (ROA) dan  return on equity (ROE), Corporate Governance yakni 

dengan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusionalonal, Proporsi 

Komisaris Independent dan Jumlah Anggota Komite Audit yang dilakukan 

perusahaan. Perusahaan mengharapkan investor mempertimbangkan informasi 

tersebut.  Jika investor mempertimbangkan informasi tersebut disertai kenaikan 

pembelian saham, maka akan terjadi kenaikan harga saham (Megawati, 2011). 

Harga saham ini akan mencermikan Nilai Perusahaan.  
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2.2.2 Definisi Nilai Perusahaan 

Nilai Perusahaan dapat dilihat melalui Nilai pasar atau Nilai buku 

perusahaan dari ekuitasnya. Pada neraca keuangan, ekuitas menggambarkan total 

modal perusahaan. Selain itu, Nilai pasar bisa menjadi ukuran Nilai Perusahaan. 

Penilaian terhadap perusahaan tidak hanya mengacu pada Nilai nominal. Suatu 

perusahaan dikatakan memiliki Nilai yang baik jika kinerja perusahaannya juga 

baik. Nilai Perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika Nilai 

Perusahaan tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Perusahaan tersebut juga 

baik. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan Nilai Perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidahwati, 

2002). 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam Nilai Perusahaan adalah 

dengan menggunakan TobinsQ. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James 

Tobin (1967). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan 

estimasi pasar keuangan saat ini tentang Nilai hasil pengembalian dari setiap dolar 

investasi inkremental. Jika rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi 

dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan Nilai yang lebih tinggi 

daripada pengeluaran investasi, hal ini akan meransang investasi baru. Jika rasio-q 

dibawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik. Jadi rasio-q merupakan 

ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan 

sumber-sumber daya ekonomis dalam kekuasaannya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Copeldan (2002), Lindenberg dan Ross (1981) yang dikutip oleh Darmawati 

(2004) dalam Vinola (2008), menunjukkan bagaimana rasio-q dapat diterapkan 
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pada masing-masing perusahaan. Mereka menemukan bahwa beberapa 

perusahaan dapat mempertahankan rasio-q yang lebih besar dari satu. Teori 

ekonomi mengatakan bahwa rasio-q yang lebih besar dari satu akan menarik arus 

sumber daya dan kompetisi baru sampai rasio-q mendekati satu. Seringkali sukar 

untuk menentukan apakah rasioq yang tinggi mencerminkan superioritas 

manajemen atau keuntungan dari dimilikinya hak paten. 

Rumus perhitungan nilai perusahaan yaitu: 

           
                                                    

        
 

Keterangan: 

EBV = Nilai buku dari total aktiva 

Debt = Nilai buku dari total hutang 

2.2.3 Definisi Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu 

tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standart prilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. 

Standart prilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 

dituangkan dalam anggaran. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, 

diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 
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mungkin di kendalikan di masa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting 

dalam hal ini. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumberdaya yang ada.disamping 

itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang 

efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumberdaya (IAI, 2007). 

Tujuan  analisis rasio keuangan adalah membantu manajer finansial 

memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan berdasarkan informasi yang 

tersedia yang sifatnya terbatas berasal dari financial statement (Mamduh 

2003:75). Kinerja sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mengukur 

kemampuan, keberhasilan serta kegagalan mereka didalam mengelola sumber 

dayanya serta pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Analisis rasio 

merupakan teknis analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. 

a. Return on total asset (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan tingkat asset tertentu.Variasi dalam perhitungan ROA, dengan 

memasukkan biaya pendanaan. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah 

bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis ROA tidak 

diperhitungkan. 
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b. Return on equity (ROE) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari 

sudut pandang pemegang saham. 

    
           

           
 

2.2.4 Mekanisme Corporate Governance 

Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) 

pada tahun 2006 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD Principles of 

Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut di tujuan untuk membantu para 

negara anggotanya maupun negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan 

regulatori corporate governance dan memberikan pedoman dan saran-saran untuk 

pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran 

dalam mengembangkan good corporate governance. 

Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKGCG) 

yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Bapepam-LK telah mengeluarkan  

pedoman  Good  Corporate Governance (GCG). Pedoman  tersebut beberapa kali 

disempurnakan, terbaru pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKGCG. KNKG  mengeluarkan  

Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance Indonesia. Lima prinsip dasar 

GCG dalam KNKG (2007) adalah sebagai berikut : 
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1. Transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang  

material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil insentif untuk  

mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan 

lainnya.  

2. Akuntabilitas,  yaitu  perusahaan  harus  dapat  mempertanggungjawabkan 

kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus 

dikelola secara benar , terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain.  

3. Responsibilitas, yaitu perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-

undangan  serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam  

jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate 

citizen.   

4. Independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen  

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.  

5. Kewajaran dan Kesetaraan, yaitu perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku  kepentingan  

lainnya berdasarkan asas kewajaran  dan kesetaraan.  
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Prinsip-prinsip corporate governance yang dikemukaan oleh OECD dan 

Bapepam-LK ada lima. Kelima prinsip tersebut adalah: 

1. Hak-hak pemegang saham, kerangka kerja corporate governance harus 

melindungi hak-hak pemegang saham. 

2. Perlakuan yang adil kepada pemegang saham, corporate governance harus 

meyakinkan adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, 

termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham 

harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan (redress) yang 

efektivitas penyimpangan dan hak-hak mereka. 

3. Peranan stakeholder dalam corporate governance, corporate governance 

harus mengakui hak-hak stakeholder seperti yang ditentukan oleh hukum dan 

mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dan stakeholder dalam 

menciptakan kesejahteraan, pekerjaan-pekerjaan, dan kemampuan untuk 

mempertahankan perusahaan yang sehat secara finansial. 

4. Pengungkapan dan transparansi, corporate governance harus meyakinkan 

bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas 

seluruh hal-hal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi 

keuangan, kinerja, kepemilikan, dan ketaatan perusahaan (governance of the 

company). 

5. Tanggung jawab dewan (direksi), corporate governance harus meyakinkan 

pedoman strategi perusahaan, pemonitoran yang efektif pada manajemen oleh 

dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham. 

(Darmawati, 2004) 
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Prinsip-prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan 

laporan bukan saja kepada pemegang saham, calon investor, kreditor dan 

pemerintah saja, akan tetapi juga kepada stakeholder lainnya, seperti masyarakat 

umum dan karyawan. Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban 

perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Laporan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai 

oleh perusahaan, dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk 

memberikan Nilai tambah kepada stakeholder. 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai 

persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir 

tahun untuk masing-masing periode pengamatan. Variabel ini digunakan untuk 

mengetahui manfaat kepemilikan dalam mekanisme mengurangi konflik 

keagenan, sehingga masalah keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang 

manajer juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Sehingga masalah keagenan 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai 

seorang pemilik. 

 Hal ini juga didukung penelitian Widyaningdyah, Utari, Agnes 

(2001) kepemilikan manajerial yang rendah terbukti meningkatkan Nilai 

Perusahaan dan begitu pula dengan kepemilikan manajerial yang tinggi terbukti 
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dapat meningkatkan Nilai Perusahaan, tetapi ketika kepemilikan manajerial ada 

pada level intermediate justru dapat menurunkan Nilai Perusahaan. 

   
                              

                  
 

 

b. Kepemilikan Institusionalonal 

Investor institusional yang sering sebut sebagai investor yang canggih 

(sophisticated) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode 

sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibdaning investor non instusional. 

Balsam, S E Bartov, et al (2002) menemukan hubungan yang negatif antar 

discretionary accrual yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil di sekitar 

tanggal pengumuman karena investor institusional mempunyai akses atas sumber 

informasi yang lebih tepat waktu dan relevan yang dapat mengetahui keberadaan 

pengelolaan laba lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan investor individual. 

   
                                     

                  
 

c. Proporsi Komisaris Independent 

 Komisaris Nasional Good Corporate Governance (KNGCG) 

mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan 

publik. Bagian dari pedoman tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya, 

komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan  

tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Untuk  
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membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang  

telah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga  

dan atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak 

amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk 

menjalankan tugasnya. Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Bapepam-

Lembaga Keuangan) telah menetapkan peraturan No. IX.1.6 mengenai Direksi  

dan Komisaris Emiten Perusahaan Publik. Peraturan tersebut merupakan  

lampiran dari keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 Tanggal 29 

November 2004, yang berlaku untuk para komisaris (termasuk direksi), yang 

menyatakan sebagai berikut:  

a. Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat  

penyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak 

mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak 

menyesatkan mengenai keadaan emiten atau perusahaan publik yang 

terjadi pada saat pernyataan dibuat.  

b. Komisaris bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun 

tanggung renteng terhadap kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran 

terhadap ketentuan peraturan tersebut.  

c. Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri  

maupun tanggung renteng berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud  

peraturan tersebut, apabila komisaris yang bersangkutan telah cukup 

berhati-hati dalam menentukan bahwa pernyataan tersebut adalah benar 

dan tidak menyesatkan. Rasio jumlah dan persyaratan komisaris 
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independen diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek No 1-A PT Bursa 

Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) mengenai Ketentuan  

Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di Bursa, dinyatakan bahwa :  

a. Butir 1-a, Jumlah komisaris independen haruslah secara 

proporsional sebdaning dengan jumlah saham yang dimiliki oleh  

pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali,  

dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota komisaris.  

b. Butir 2, Komisaris independen dilarang memiliki hubungan 

terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur,  

maupun komisaris lainnya, dan untuk bekerja rangkap dengan 

perusahaan terafiliasi. Selain itu, komisaris independen diharuskan  

untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal.  

Jumlah komisaris independen haruslah secara proporsional sebdaning 

dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang bukan merupakan pemegang 

saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen 

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota 

komisaris. Variabel ini diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris 

dari luar perusahaan terhadap total jumlah dewan komisaris. 
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d. Jumlah Anggota Komite Audit 

Komite audit sesuai dengan Kep.29/PM/2004 adalah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian 

perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara 

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam 

menangani masalah pengendalian. Seperti  diatur  dalam  Kep-29/PM/2004 yang  

merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, 

tugas komite audit antara lain :  

1. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya.  

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan 

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.  

3. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal.  

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan 

dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.  

5. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten.  
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6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan. Berdasarkan 

Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek  

Indonesia)  No.  SE-008/BEJ/12-2001  tanggal  7  desember  2001  perihal 

keanggotaan komite audit disebutkan bahwa :  

a. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari atas 3 orang, 

termasuk ketua komite audit,  

b. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum 

hanya 1 orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris  

tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan  

tercatat sekaligus menjababat sebagai komite audit,  

c. Anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang 

independen. Yang dimaksud dengan pihak eksternal adalah pihak  

di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris,  

direksi, maupun karyawan dari perusahaan tercatat tersebut.  

Sedangkan, yang dimaksud dengan pihak independen adalah pihak 

di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha 

dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat tersebut maupun 

dengan komisaris, direksi, serta pemegang saham utamanya, serta 

mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai 

dengan etika profesionalnya dengan tidak memihak kepentingan 

siapapun.  

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, Komite audit 

sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang anggota, seorang diantaranya 
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merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite 

audit, sedangkan anggota lainnya merupakan  pihak eksternal yang independen, di 

mana setidaknya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan 

atau keuangan. Variabel ini diukur secara numeral yaitu dengan menggunakan 

nominal dari anggota komite audit perusahaan. 

2.2.5 Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan 

Dalam hal ini variabel kinerja keuangan di proksi oleh indikator ROA dan 

ROE, ROA Return On Equity merupakan indikator variabel yang mempengaruhi 

Nilai Perusahaan dalam hal ini, Nilai Perusahaan di tentukan oleh earning power 

dari asset perusahaan. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi earning 

power semakin efisiensi perputaran asset yang di peroleh perusahaan, Ulupui 

(2007). Selain itu ROE Return on equity juga mempengaruhi Nilai Perusahaan. 

Peningkatan harga saham menunjukkan Nilai Perusahaan semakin baik ditinjau 

dari sudut internal maupun pihak-pihak diluar perusahaan, hasil usaha yang 

optimal dapat dicapai dengan menggunakan model perusahaan diukur dengan 

ROE Return On Equity , Heru dan Sudaryati (2005). 

2.2.6 Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

 Forum for Corporate Governance In Indonesia (FCGI, 2007) 

merumuskan corporate governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan 

yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan 

kinerja perusahaan. Tujuan Corporate Governance adalah meciptakan nilai 

tambah bagi stakeholders.Corporate Governance yang efektif diharapkan dapat 



26 

 

 

meningkatkan kinerja perusahaan.Manfaat dari penerapan corporate governance 

dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor. 

Penelitian ini menggunakan empat as[ek corporate governance yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent dan jumlah 

anggota komite audit. 

 Penelitian Klapper dan Love (2007) menemukan adanya hubungan positif 

corporate governance dan kinerja keuangan. Penerapan corporate governance 

akan lebih berarti apabila dilakukan di negara berkembang daripada di negara 

maju. Penelitian Faizal (2006) membuktikan bahwa corporate governance index 

menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan.Hasil 

penelitian Johnson et al. (2008) memberi bukti bahwa rendahnya kualitas 

corporate governance berdampak negative pada pasar saham dan nilai tukar mata 

uang negara bersangkutan.Kosnik dan Turk (2002) juga menemukan adanya 

pengaruh signifikan corporate governance terhadap nilai pasar perusahaan. 

 Apabila dilihat dari aspek kepemilikan manajerial, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada nilai perusahaan 

(Rika Nurlela dan Islahuddin 2008).Semakin tinggi kepemilian insider, semakin 

tinggi nilai perusahaan.Selain itu, kepemilikan institusional dalam proporsi yang 

besar juga mempengaruhi nilai perusahaan.Nilai perusahaan dapat meningkat jika 

lembaga institusi mampu menjadi alat pemonitoran yang efektif.Hasil penelitian 

Dani Darmawati (2008) menemukan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
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 Penelitian mengenai dampak komisaris independent terhadap kinerja 

perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten.Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa komisaris independent berpengaruh positif pada kinerja 

(Faizal, 2004), bukan faktor dari kinerja dan berhubungan negatif dengan kinerja. 

Keberadaan komite audit juga berpengaruh pada nilai perusahaan (Siallagan 2006) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan gambar pada halaman sebelumnya, maka return on aset 

(ROA), return on equity (ROE), kepemilikan manajemen, kepemilikan 

Institusionalonal, Proporsi Komisaris Independent dan Jumlah Anggota Komite 

Audit akan dianalisis pengaruhya terhadap Nilai Perusahaan. 

 

Kinerja Keuangan: 

-ROE 

-ROA 

Corporate Governance: 

-Kepemilikan Manajerial 

-Kepemilikan  Institusional 

-Proporsi Komisaris Independent 

-Jumlah Anggota Komite Audit 

NILAI PERUSAHAAN 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

H1: ROA berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

H2 : ROE berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

H4 :Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

H5 : Proporsi Komisaris Independent berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

H6 : Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 

 

 

 

 




