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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan 

memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam 

objek yang akan diteliti. 

1. Mufidah (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tata kelola 

perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dalam industri dasar 

dan kimia. Pada penilitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, dan kinerja 

lingkungan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel yang digunakan 

adalah dua puluh enam perusahaan sebagai sampel dari populasi enam puluh 

empat perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mufidah (2018) adalah bahwa mekanisme corporate governance diproksikan oleh 

proporsi dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, hasil ini membuktikan bahwa ada 

pengaruh positif kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. 
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Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah komisaris independen dan komite audit. Teknik analisis yang 

digunakan penelitian terdahulu dan sekarang adalah analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu  menggunakan variabel independen dewan komisaris independen, 

jumlah komite audit, dan kinerja lingkungan, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan 

dewan komisaris. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan 

industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2017. 

2. Monica Paramita dan Hamfri Djajadikerta (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja 

keuangan dan Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dalam industri 

telekomunikasi sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2011 hingga 2016. Pada penilitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

kinerja keuangan yang diukur dengan rasio lancar, perputaran piutang, rasio 

hutang terhadap ekuitas, laba atas aset, dan laba per saham dan tata kelola 

perusahaan yang diukur dengan persentase kepemilikan institusional, persentase 
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dewan independen komisaris, dan kehadiran komite audit. Variabel dependen 

adalah nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah industri telekomunikasi 

sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 hingga 2016. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda dengan bantuan Software SPSS 20. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Monica Paramita Ratna Putri Dewanti (2018) adalah bahwa 

current ratio, perputaran piutang, debt to equity ratio, earning per share, dan 

kehadiran komite audit secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan return on asset, persentase kepemilikan institusional, 

dan persentase dewan komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara simultan rasio lancar, perputaran 

piutang, rasio hutang terhadap ekuitas, laba atas aset, laba per saham, persentase 

kepemilikan institusional, persentase dewan komisaris independen, dan kehadiran 

komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai uang. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite 

audit. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel independen kinerja keuangan yang diukur 

dengan rasio lancar, perputaran piutang, rasio hutang terhadap ekuitas, laba atas 
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aset, dan laba per saham dan tata kelola perusahaan yang diukur dengan 

persentase kepemilikan institusional, persentase dewan independen komisaris, dan 

kehadiran komite audit, sedangkan peneliti sekarang menggunakan kepemilikan 

institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, komite 

remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan dewan komisaris. Selain itu 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan industri telekomunikasi sub 

sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 hingga 2016, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

3. Ni Putu Ayu, I Putu Mega (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan variabel laba 

dalam perusahaan. Pada penilitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

Corporate Social Responsibility (CSR), kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan komite audit. Variabel moderasi adalah profitabilitas dan 

variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016 dimana jumlah perusahaan adalah empat belas 

perusahaan dengan tiga tahun penelitian, sehingga jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah empat puluh dua sampel ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ayu 

Arianti, I Putu Mega Juli Semara Putra (2018) adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan kepemilikan manajemen positif terhadap nilai 
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perusahaan, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh pada 

nilai perusahaan, profitabilitas tidak dapat memoderasi tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite 

audit tentang nilai-nilai perusahaan. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite 

audit. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel independen Corporate Social Responsibility 

(CSR), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit serta 

menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderasi, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dewan 

direksi, dan dewan komisaris. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan 

sampel perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non-Keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016 ,  sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 

2015-2017. 
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4. Dr.Ali Khalifa dan Dr. Abdalslam Mohamed (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh proporsi direksi wanita, proporsi direktur independen, 

komite audit eksternal, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, rasio 

profitabilitas, rasio leverage terhadap nilai perusahaan. Pada penilitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah proporsi direksi wanita, direktur independen, 

komite audit eksternal, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, rasio 

profitabilitas, rasio leverage. Variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel 

yang digunakan adalah empat puluh tiga perusahaan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek pada periode 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

adalah proporsi komite audit eksternal, kepemilikan institusional, profitabilitas 

dan rasio leverage mempengaruhi nilai perusahaan. Proporsi direksi wanita, 

proporsi direktur independen, dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang 

adalah analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel independen proporsi direksi wanita, proporsi 
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direktur independen, komite audit eksternal, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, rasio profitabilitas, rasio leverage, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan 

dewan komisaris. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek periode 2012-2014, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

5. Yusuf Badruddien1, Tieka Trikartika, Andrieta Shintia (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui variabel yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Pada penilitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah komite audit, dewan komisaris, komisaris independen, leverage dan ukuran 

perusahaan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2015 dengan tiga puluh satu sampel. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh adalah bahwa dewan komisaris dan leverage 

berpengaruh signifikan sedangkan komite audit, komisaris independen dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signfikan terhadap nilai perusahaan industri barang 

konsumsi periode 2012-2015. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah komisaris independen, dewan komisaris, dan komite audit. 
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Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang adalah analisis 

regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel independen komite audit, dewan komisaris, 

komisaris independen, leverage dan ukuran perusahaan, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dewan 

direksi, dan dewan komisaris. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan 

sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2015, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 

6. Pina Anggi (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tata kelola 

perusahaan dan nilai perusahaan pada perusahaan Sub Sektor Farmasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor farmasi yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Pada penilitian ini 

variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen dan komite audit. Variabel dependen adalah nilai 

perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan Subsektor Farmasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pina Anggi (2017) adalah tata kelola perusahaan 
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dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan 

komite audit. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang 

adalah analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu hanya menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, 

dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan penelitian ini 

menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan 

dewan komisaris. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan sampel 

perusahaan Subsektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel perusahaan LQ 45 

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 

7. Muhammad Ridho. S, Kamaliah dan Taufeni Taufik (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 

penerapan mekanisme Good Corporate Governance yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite 

audit terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi 



21 

 

 

 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. Pada 

penilitian ini variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan 

manajemen laba sebagai variabel mediasi. Variabel dependen adalah nilai 

perusahaan. Sampel yang digunakan adalah tiga puluh empat perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling-Partial 

Least Square (SEM-PLS) dengan WarpPLS versi 2.0. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Ridho. S, Kamaliah dan Taufeni Taufik (2017) adalah 

Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan; 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; komite audit 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan; manajemen laba tidak 

dapat memediasi pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, dan komite audit. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen dan komite audit serta menggunakan 
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manajemen laba sebagai variabel mediasi, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan 

dewan komisaris. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu adalah 

Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS), sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda. Selain itu, 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2010-2015 , sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

8. Mateus Wijaya (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komite audit, 

direktur independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan. Pada penilitian ini 

variabel independen yang digunakan adalah komite audit, direktur independen, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan. Sampel yang digunakan 

adalah lima puluh empat perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

adalah bahwa komite audit, direktur independen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan tetapi memiliki hubungan positif. Hal ini menjadi 

salah satu bukti bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung 
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jawab sosial perusahaan di perusahaan BUMN di Indonesia belum terlaksana 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengungkapan good corporate governance 

dan tanggung jawab sosial perusahaan yang masih relatif rendah. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah komite audit, direktur independen, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan 

sekarang adalah analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel komite audit, direktur independen, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan tanggung jawab sosial perusahaan, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan kepemilikan institusional, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, komite audit, komite remunerasi dan 

nominasi, dewan direksi, dan dewan komisaris. Selain itu penelitian terdahulu 

menggunakan sampel perusahaan Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar 

di BEI Tahun 2012-2014, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

9. Adhitya Agri Putra (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen dan 

ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Pada penilitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan 
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institusional, komposisi komisaris independen dan ukuran dewan direksi. Variabel 

dependen adalah nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2013. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Agri Putra (2016) 

adalah bahwa kepemilikan institusional, komposisi komisaris independen dan 

ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komposisi 

komisaris independen. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan 

sekarang adalah analisis regresi linier berganda. Selain itu, penelitian terdahulu 

dan sekarang menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan peneliti  terdahulu dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komposisi komisaris independen dan ukuran dewan direksi, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan kepemilikan institusional, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Selain itu, perbedaan 

peneliti terdahulu menggunakan tahun 2009-2013, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan tahun 2015-2017. 
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10. Brayen Prastika Dwi Putra (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh komposisi dewan 

komisaris terhadap kinerja perusahaan dari tiga aspek yang berbeda; kembali 

aspek pasar saham, aspek ROA akuntansi, dan aspek akuntansi dan pasar Tobin’s 

Q. Pada penilitian ini variabel independen yang digunakan adalah jumlah 

komisaris dan jumlah komisaris independen. Variabel moderat dari penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan. Variabel dependen adalah kinerja perusahaan ini 

dengan pengukuran RET perusahaan, ROA, Tobin’s Q. Sampel yang digunakan 

adalah empat ratus catatan keuangan dari empat ratus perusahaan dengan periode 

2010-2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brayen 

Prastika Dwi Putra (2015) adalah  bahwa untuk RET, dewan memiliki efek negatif 

yang signifikan, serta direktur independen tidak memiliki efek positif yang 

signifikan, sedangkan pengaruh dewan komisaris perusahaan kecil tidak 

menunjukkan negatif signifikan. Komisaris tidak berpengaruh positif signifikan, 

komisaris independen berpengaruh positif signifikan, dan dewan komisaris tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan kecil terhadap ROA. 

Penelitian pada Tobin’s Q, dewan memiliki efek positif yang signifikan. 

Komisaris independen juga berpengaruh positif dan signifikan, dan dewan 

komisaris tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan kecil. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 
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perusahaan. Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah dewan komisaris dan jumlah komisaris independen. Teknik 

analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang adalah analisis regresi 

linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel independen dewan komisaris dan jumlah dewan 

direksi, dan menggunakan variabel moderat yaitu ukuran perusahaan, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan kepemilikan institusional, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, komite audit, komite remunerasi dan nominasi, dewan 

direksi, dan dewan komisaris. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek selama periode 

2010-2013, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel perusahaan LQ 45 

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

11. Sandra Fitri Astrini, Ghanesus Biekayanti, Djoko Suhardjanto (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji perbedaan tingkat implementasi 

tata kelola perusahaan dan rasio profitabilitas yang terdaftar BUMN lebih baik 

daripada tidak terdaftar, seperti serta menguji pengaruh tata kelola perusahaan 

pada nilai perusahaan di BUMN yang terdaftar. Pada penilitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah dewan komisaris, proporsi anggota 

independen dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris. Variabel 

komtrol adalah ukuran perusahaan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan. 

Sampel yang digunakan adalah seratus laporan tahunan perusahaan yang 

didasarkan pada ketersediaan data di perusahaan web dari tahun 2007-2012 . 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandra Fitri Astrini, 

Ghanesus Biekayanti, Djoko Suhardjanto (2015) adalah . Hasil dari penelitian 

diperoleh bahwa implementasi Corporate Governance dan rasio profitabilitas 

BUMN listed lebih baik daripada non listed. Hasil selanjutnya adalah terdapat 

pengaruh signifikan Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Variabel 

independen Corporate Governance yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

adalah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, dan jumlah rapat Dewan 

Komisaris. Variabel kontrol ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan dewan 

komisaris. Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang 

adalah analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, jumlah 

rapat dewan komisaris. sedangkan peneliti sekarang kepemilikan institusional, 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, komite remunerasi 

dan nominasi, dewan direksi, dan dewan komisaris. Selain itu penelitian terdahulu 

menggunakan sampel perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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tahun 2007-2012, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel perusahaan 

LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

12. Christian Meichael Renaldo Situmorang dan I Made Sudana (2015) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tata kelola 

perusahaan yang baik terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan. Pada 

penilitian ini variabel independen yang digunakan adalah kualitas keterbukaan 

informasi, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite remunerasi dan 

nominasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, 

leverage, dan kondisi ekonomi. Variabel dependen adalah nilai perusahaan dan 

kinerja keuangan. Sampel yang digunakan perusahaan milik negara non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2013. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christian Meichael Renaldo Situmorang dan 

I Made Sudana (2015) adalah bahwa indeks persepsi tata kelola perusahaan 

memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan 

nilai pasar perusahaan. Kualitas pengungkapan informasi, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dewan komisaris, komite 

remunerasi dan nominasi, ukuran perusahaan, dan kondisi ekonomi memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan pasar 

perusahaan nilai, sementara komisaris independen dan leverage memiliki dampak 

negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar 

perusahaan. 
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Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite 

remunerasi dan nominasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. 

Teknik analisis yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang adalah analisis 

regresi linier berganda. 

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel kualitas keterbukaan informasi, komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, komite remunerasi dan nominasi, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, 

dan kondisi ekonomi sedangkan peneliti sekarang menggunakan kepemilikan 

institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, komite 

remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan dewan komisaris. Selain itu 

penelitian terdahulu menggunakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan milik negara non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2005 hingga 2013, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan sampel perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

13. Bambang Soedaryono dan Deri Riduifana (2013) 

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang 

pengaruh langsung Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai perusahaan 

dan pengaruh tidak langsung GCG terhadap nilai perusahaan melalui Corporate 
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Social Responsibility (CSR). Unsur-unsur Good Corporate Governance yang 

digunakan dalam penelitian ini, ukuran dewan direktur, jumlah rapat dewan 

direksi, jumlah dewan komisaris independen, jumlah komite audit, komite 

nominasi dan remunerasi. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan, 

usia dan jenis industri sebagai variabel kontrol. Variabel dependen adalah nilai 

perusahaan. Sampel yang digunakan dua ratus lima belas perusahaan yang dipilih 

dengan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Bambang Soedaryono dan Deri Riduifana (2013) adalah bahwa GCG yang 

ditunjukkan sebagai jumlah dewan direksi berpengaruh langsung signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan untuk jumlah efek tidak langsung rapat 

komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui CSR. 

Ukuran dan jenis industri perusahaan sebagai variabel kontrol juga memiliki 

pengaruh signifikan terhadap CSR, sementara usia perusahaan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap CSR. 

Persamaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu 

menggunakan variabel dependen yang menjelaskan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Selain itu variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan 

sekarang adalah ukuran dewan direktur, jumlah dewan komisaris independen, 

jumlah komite audit, komite nominasi dan remunerasi.  

Perbedaan peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  ini,  yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan variabel ukuran dewan direktur, jumlah rapat dewan 

direksi, jumlah dewan komisaris independen, jumlah komite audit, komite 
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nominasi dan remunerasi serta ukuran perusahaan, usia dan jenis industri sebagai 

variabel kontrol, sedangkan peneliti sekarang menggunakan kepemilikan 

institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, komite 

remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan dewan komisaris. Teknik analisis 

data yang digunakan peneliti terdahulu adalah Structural Equation Modeling 

(SEM), sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Selain itu penelitian terdahulu menggunakan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2010, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

2.2  Landasan Teori 

Landasan teori merupakan landasan dasar yang digunakan dalam sebuah 

penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah 

konsep dasar mengenai nilai perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan, serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. 

2.2.1 Teori Keagenan 

Teori agensi menjelaskan adanya pemisahan fungsi antara pemegang 

saham dan manajemen perusahaan. Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling 

(1976) adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk 

melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian 

wewenang pegambilan keputusan kepada agent. Menurut (Hamdani, 2016: 30) 

hubungan keagenan adalah sebuha kontrak antara manajer (agent) dengan investor 
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(principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agent terjadi karena 

kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pricipal, 

sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). 

Tata kelola perusahaan memiliki kemampuan pengendalian yang dapat 

mensejajarkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga dapat 

menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba 

yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan akan berguna bagi keputusan 

investasi dan menyebabkan meningkatnya nilai perusahaan. 

Teori keagenan erat kaitannya dengan nilai perusahaan karena hubungan 

keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) 

memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal 

serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi 

prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan 

cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

2.2.2 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham (Bambang, 2013). Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang 

saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga saham yang merupakan 
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ceerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset 

(Hamdani, 2016: 138). 

Menurut (Monica, 2017) menyatakan bahwa nilai perusahaan akan 

tercermin dari harga sahamnya. Nilai perusahaan akan meningkat apabila harga 

saham suatu perusahaan tersebut juga meningkat dan dipengaruhi oleh peluang 

investasi. Peluang investasi tersebut akan memberikan sinyal positif untuk 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. 

2.2.3 Tata Kelola Perusahaan 

Tata kelola perusahaan adalah pengaturan dan hubungan institusional yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Hamdani, 2016: 22). Tata kelola 

perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan 

(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak 

utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan 

dewan direksi.  

Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, 

bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.  Menurut 

(Hamdani, 2016: 22) penerapan tata kelola perusahaan mendorong terciptanya 

persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, 

diterapkannya GCG (Good Corporate Governance) oleh perusahaan perusahaan 

di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 

yang berkesinambungan. Maka dari itu setiap perusahaan akan menerapkan 

prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diantaranya adalah: 
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a. Akuntabilitas (Accountability) 

Prinsip ini memuat kewenangan – kewenangan yang harus dimiliki oleh 

dewan komisaris direksi beserta kewajiban kewajibannya kepada 

pemegang saham dan stakeholder lainnya. 

b. Pertanggungan-jawab (Responsibility) 

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer 

perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggungjawab. Sebagai 

pengelola perusahaan sebaiknya menghindari biaya transaksi yang 

berpotensi menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga sesuai dengan undang 

undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. 

c. Keterbukaan (Transparancy) 

Prinsip ini menuntut perusahaan dalam pengungkapan informasi secara 

tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut mencakup keadaan keuangan, 

kinerja keuangan, dan pengelolaan perusahaan. 

d. Kewajaran (Fairness) 

Setiap pemangku kepentingan harus memeiliki kesempatan untuk 

mendapat perlakukan adil dari perusahaan. Prinsip ini melarang semua 

pihak di dalam perusahaan melakukan praktek praktek tercela yang akan 

merugikan pihak manapun. 

e. Kemandirian (Independency) 

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak 

secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliknya tanpa ada tekanan-
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tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional 

perusahaan yang berlaku. 

2.2.4 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional menurut (Adrian, 2012: 37) biasanya merupakan 

dana pensiun dan asuransi yang bertujuan memaksimalkan investasi mereka pada 

perusahaan yang menerapkan GCG. Investor institusional tidak jarang menjadi 

mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal tersebut dapat berdampak apabila 

semakin besar kepemilikan institusi maka akan memberikan dorongan dan 

motivasi kepada manejemen dalam mengoptimalkan nilai perusahaan.  

2.2.5 Komisaris Independen 

Komite Nasional Good Corporate Governance (KNGCG) mengeluarkan 

pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Komisaris 

Independen memiliki pengertian sebagai anggota dari Dewan Komisaris yang 

tidak memiliki hubungan dengan Direksi, anggota dewan komisaris yang lain, dan  

majority stakeholder. Selain itu, Komisaris Independen juga harus terbebas dari 

hubungan bisnis maupun hubungan lain yang dapat mempengaruhi kapasitasnya 

untuk dapat melakukan tugasnya sebagaikomisaris independen yang murni 

bekerja demi kepentingan perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris 

independen maka semakin ketat pula kegiatan monitoring yang dilakukan. 

Semakin kecil biaya keagenan dari kegiatan monitoring tersebut maka perusahaan 

akan semakin efisien yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. 
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2.2.6 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada 

suatu perusahaan (Effendi, 2016:59). Adanya kepemilikan manajerial dipandang 

dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar 

dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Mateus, 2017). Dalam 

perusahaan yang dipimpin oleh manajer sekaligus pemegang saham akan lebih 

baik, karena manajer akan lebih berhati hati dalam melakukan tindakan yang 

mungkin akan berdampak buruk bagi perusahaan maupun baginya sebagai 

pemegang saham. 

2.2.7 Komite Audit Independen 

Dewan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep 315/BEJ/06-2000 poin 2f, 

peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa Komite audit 

independen adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan 

tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris 

perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat 

melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan 

fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Peneliti (Mateus, 2017), 

menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada 

Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi 

kepada Dewan Komisaris, Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang 

akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, informasi 
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keuangan lainnya dan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap 

pengendalian internal perusahaan. 

Komite audit independen menurut (Effendi, 2009: 30) terdiri dari seorang 

komisaris independen yang sekaligus mejabat sebagai ketua. Komite audit 

independen berasal dari pihak independen dan memiliki keahlian di bidang 

keaungan dan akuntansi dan juga memiliki keahlian dibidang hukum. Selain itu, 

komite audit independen juga dapat menilai efektivitas pengendalian internal 

(internal control) sehingga dapat memberikan rekomendasi tentang peningkatan 

efektivitas auditor internal guna meningkatkan sistem pengendalian internal. 

2.2.8 Komite Remunerasi dan Nominasi 

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas membuat rekomendasi 

terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi/kompensasi untuk 

Dewan Direksi dan kebijakan- kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan 

antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam 

hal ini CEO (Bambang dan Deri, 2013). Komite remunerasi dan nominasi dalam 

perusahaan tidak boleh mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau 

Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang 

Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut agar tidak terjadi hal yang 

tidak diinginkan perusahaan.  

2.2.9 Dewan Direksi  

Menurut (Hamdani, 2016: 86) menyatakan bahwa direksi adalah organ 

perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola 

perusahaan. Salah satu peran yang dimiliki direksi adalah sebagai pengendali 
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pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor. Dewan direksi dalam 

suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi 

perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. 

Anggota direksi tidak diperbolehkan memanfaatkan perusahaan untuk 

kepentingan pribadi, keluaga, kelompok usahanya, dan pihak pihak lainnya. 

Direksi harus memahami dan melaksanakan pedoman GCG. Fungsi pengelolaan 

perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama yaitu kepengurusan, 

manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. 

2.2.10 Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihan kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan GCG 

(Hamdani, 2016:82). Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil 

keputusan operasional. Dewan komisaris harus bertindak profesional, yaitu 

berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan 

kepentingan semua pemangku kepentingan. 

Sebagai penyelenggara internal, dewan komisaris yang efektif dapat 

meningkatkan standar kinerja manajemen dalam perusahaan sehingga dapat 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Dalam rangka melaksankan 

fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama sama atau sendiri 

sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan 

secara tepat waktu dan lengkap. Elemen penting yang memengaruhi tingkat 
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efektifitas dewan komisaris ada tiga, yaitu independensi, kompetensi, dan 

komitmen. 

2.3 Pengaruh antar Variabel 

1) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan. 

Menurut Ni Putu Ayu (2018), kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Semakin besar kepemilikan 

institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi 

tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan 

yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan akan meningkat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Monica (2018) dan Pina Anggi (2017), menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengruh terhadap nilai perusahaan. 

2) Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Mufidah, 2018), menyatakan bahwa 

komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris 

independen sendiri akan menentukan tingkat keberhasilan dalam mencapain 

tujuan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan 

komisaris independen maka semakin ketat pula kegiatan monitoring yang 

dilakukan. Dengan demikian, biaya keagenan perusahaan akan semakin kecil 

sehingga perusahaan akan semakin efisien yang pada akhirnya juga mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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3) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena 

dengan adanya saham yang dimiliki oleh manajer merupakan motivasi manajer 

dalam meningkatkan kinerjanya dan akan berdampak bagi perusahaan. Semakin 

tinggi proporsi kepemilikan manajerial di dalam perusahaan akan semakin baik 

pula perusahaan tersebut. Manajer akan senantiasa berhati hati dalam 

menanggung segala tindakan yang akan berdampak bagi dirinya dan juga 

perusahaan.  

4) Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Nilai Perusahaan 

Keberadaan komite audit independen yang ditunjuk oleh Dewan 

Komisaris, bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, baik secara 

operasional, tata kelola, maupun secara finansial (Monica, 2018). Salah satu 

fungsi komite audit adalah menjembatani pemegang saham (share holder) dan 

dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh 

manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien, sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. 

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pernyataan tersebut dilakukan oleh 

Muhammad Ridho, Kamaliah, dan Taufeni (2017), yang menyatakan bahwa 

komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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5) Pengaruh Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap Nilai 

Perusahaan 

Penelitian yang dilakukan oleh (Christian dan I Made, 2015) menyatakan 

bahwa komite remunerasi dan nominasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

menurutnya komite remunerasi dan nominasi harus diketuai oleh komisaris 

independen dimaksudkan agar mekanisme nominasi tidak berada dibawah tekanan 

dan pengaruh pihak manapun. Semakin banyak keberadaan komite nominasi dan 

remunerasi yang dipilih sesuai kriteria maka akan menciptakan pengelolaan dan 

pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaan komite ini akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

6) Pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan 

Dewan direksi merupakan elemen penting di dalam perusahaan karena 

Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat 

menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha 

perusahaan (Pedoman GCG Indonesia, 2006).  

Menurut (Adhitya, 2016) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. semakin banyak dewan direksi yang bertugas 

melaksanakan kegiatan operasi perusahaan dan kepengurusan perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dan 

berdampak terhadap nilai perusahaan yang meningkat. 

7) Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat 
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kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola 

perusahaan. Anggota dewan komisaris harus profesional yaitu berintegritas dan 

mempunyai kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik 

termasuk memastikan telah memperhatikan semua kepentingan pemangku jabatan 

lainnya. Semakin besar adanya proporsi dewan komisaris yang teliti dan detail 

dalam menjalankan tugas dalam meningkatkan nilai perusahaan maka akan 

semakin kecil kemungkinan dewan direksi memanfaatkan dewan komisaris untuk 

kepentingan diri sendiri. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berikut adalah kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan pengaruh 

variabel independen dan variabel dependen pada uji penelitian ini yaitu, Tata 

kelola perusahaan yang diproksikan dengan pihak pihak yang terkait seperti 

kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite 

audit independen, komite remunerasi dan nominasi, dewan direksi, dan dewan 

komisaris masing masing memiliki pengaruh masing masing terhadap nilai 

perusahaan.  

Kepemilikan institusional mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin 

tinggi kepemilikan institusi perusahaan maka semakin tinggi pula dorongan untuk 

mengawasi manajemen sehingga manajemen dapat mengoptimalkan nilai 

perusahaan dengan baik dan meningkan kinerja perusahaan tersebut.  
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Semakin tinggi kepemilikan institusi maka semakin tinggi pula intesitas 

intitusi dalam bertindak secara profesional untuk memtau investasi yang 

ditanamkan dalam perusahaan tersebut agar mendapatkan keuntungan yang sesuai 

dengan keinginnya. Hal tersebut menjadi salah satu tolok ukur investor investor 

baru yang akan meningkatkan saham pada perusahaan tersebut dan dampak bagi 

perusahaan yaitu nilai perusahaan akan meningkat seiringnya dengan kepemilikan 

institusi yang semakin banyak. 

Komisaris independen juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena 

semakin banyak jumlah komisaris independen dalam struktur dewan komisaris 

perusahaan, maka semakin kecil perbedaan kepentingan yang terjadi pada dewan 

komisaris maupun direksi meningkat. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris 

independen maka semakin ketat pula kegiatan monitoring yang dilakukan. 

Dengan demikian, biaya keagenan perusahaan akan semakin kecil sehingga 

perusahaan akan semakin efisien yang pada akhirnya juga mampu meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Komisaris independen juga dapat meningkatkan nilai perusahaan karena 

adanya komisaris independen dipercaya dapat meningkatkan efektifitas kinerja 

perusahaan dan mengurangi kecurangan pihak pihak dalam pelaporan. Selain itu, 

komisaris independen menjaga sikap independesinya sebagai penengah antara 

investor minoritas maupun mayoritas sehingga investor pun mempercayakan 

sahamnya dikelola perusahaan tersebut yang berdampak pada meningkatnya nilai 

perusahaan. 
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Kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan karena adanya 

saham yang dimiliki oleh manajer, maka manajer akan semakin termotivasi dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan tersebut merupakan salah satu 

tujuan perusahaan yang harus tercapai, agen dan principal akan selalu 

mementingkan nilai perusahaan dan meminimalisir kepentingan pribadi yang akan 

menjadi agency conflict. Oleh karena itu demi mencapai tujuannya tersebut agen 

akan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil oleh principal. 

Komite Audit Independen mempengaruhi nilai perusahaan karena komite 

audit berperan sebagai pengawas dalam perusahaan, semakin banyak komite audit 

melakukan rapat yang gunanya membahas permasalahan yang terjadi, sehingga 

akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Salah satu fungsi komite audit 

adalah menjembatani pemegang saham (share holder) dan dewan komisaris 

dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor 

internal dan auditor eksternal. 

Komite Audit Independen di dalam perusahaan akan senantiasa membantu 

dewan komisaris dalam setiap kegiatan yang dilakukan demi mencapai tujuan 

bersama. Komite Audit Independen juga akan meningkatkan nilai perusahaan 

karena setiap kegiatan didalam perusahaan merupakan strategi untuk menarik 

investor dalam menanamkan saham, apabila komite audit independen gagal 

mengawasi kegiatan tersebut maka berdampak pada nilai perusahaan tersebut 

akan menurun. 

Komite remunerasi dan nominasi mempengaruhi nilai perusahaan karena 

adanya komite remunerasi dan nominasi dalam perusahaan bertujuan agar 
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mekanisme remunerasi dan nominasi dijalankan dengan prinsip independensi, 

adil, dan transparan, sehingga dapat memotivasi manajemen dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

Semakin tinggi komite remunerasi dan nominasi maka perusahaan tersebut 

telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik sesuai dengan peraturan 

OJK, komite remunerasi dan nominasi akan membantu dewan direksi dalam 

menganggarkan kegiatan remunerasi dan nominasi sehingga dewan komisaris 

lebih fokus dalam perannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Dewan direksi mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin banyak 

proporsi dewan direksi maka akan mudahnya mencapai strategi yang diinginkan 

perusahaan dan mendapatkan keuntungan sehingga dapat mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Dewan direksi sendiri merupakan salah satu indikator keberhasilan 

suatu perusahaan. 

Semakin banyak jumlah dewan direksi semakin banyak pula pembagian 

tugas untuk menciptakan strategi bisnis yang bagus untuk perusahaan. Dewan 

direksi akan selalu menghasilkan keuntungan demi perusahaan, karena apabila 

perusahaan tersebut bagus maka dewan direksi pun akan semakin bagus pula 

dimata investor maupun calon investor. Hal itu akan berdampak pada semakin 

banyak dewan direksi maka perusahaan akan lebih efektif untuk menaikkan 

keuntungan demi meningkatkan nilai perusahaan. 

Dewan komisaris mempengaruhi nilai perusahaan karena berkaitan dengan 

pengendalian internal. Semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin 
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tinggi nilai perusahaan, karena banyak dewan komisaris maka pengambilan 

keputusan semakin efektif. 

Dewan komisaris dengan jumlah setara atau lebih banyak dari dewan 

direksi lebih bagus karena meminimalisir dewan direksi memanfaatkan dewan 

komisaris demi kepentingan pribadinya. Dewan komisaris tidak akan melakukan 

kecurangan yang didesak oleh dewan direksi untuk memanipulasi agar nilai 

perusahaan tersebut dilihat oleh investor meningkat. 
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GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

  

Kepemilikan 

Institusional (X1) 

Komisaris Independen 

(X2) 

Kepemilikan 

Manajerial (X3) 

Komite Audit 

Independen (X4) 

Nilai Perusahaan 

Tobin’s Q (Y) Komite Remunerasi 

dan Nominasi (X5) 

Dewan Direksi (X6) 

Dewan Komisaris 

(X7) 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Adapun pengaruh variabel independen dan variabel dependen maka 

hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H4: Komite Audit Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H5:  Komite Remunerasi dan Nominasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H6:  Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H7:  Dewan Komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 


