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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Signalling Theory menjelaskan bagaimana perusahaan mengeluarkan sinyal berupa 

informasi yang dapat menjelaskan keadaan perusahaan tersebut lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Sinyal yang dikeluarkan perusahaan 

membantu investor dalam menilai suatu perusahaan. Salah satu informasi yang 

dikeluarkan perusahaan berupa informasi keuangan yang menjelaskan kinerja 

keuangan perusahaan tersebut yang diukur dengan menghitung berbagai rasio 

keuangan (Pratama dan Wirawati, 2016).  

 Signalling theory menyatakan bahwa manajer memiliki informasi yang 

lebih baik tentang perusahaan yang berupaya menyampaikan informasi tersebut 

kepada calon investor. Adanya masalah asimetri informasi menyebabkan calon 

investor tidak percaya begitu saja terhadap informasi tersebut. Salah satu cara 

dilakukan oleh manajer untuk meyakinkan calon investor adalah dengan 

memberikan sinyal (Ross, 1977 dalam Sari, Djazuli, & Aisjah, 2013).  

 Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 

merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 

menyajikan keterangan, catatan untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan 

yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Informasi yang lengkap, 
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relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Menurut Jogiyanto 

(2000) dalam Mayogi dan Fidiana (2016), informasi yang dipublikasikan sebagai 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Pengumuman informasi tersebut dapat memuat sinyal positif maupun 

negatif. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman diterima. Pada waktu informasi diumumkan dan 

semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih 

dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal 

baik atau sinyal buruk.  

 Tujuan dari teori signal adalah diharapkan akan mempengaruhi keputusan 

investor untuk berinvestasi sehingga nantinya akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Signaling theory menyatakan pengeluaran investasi memberikan sinyal 

positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga 

meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Perusahaan dengan 

prospek yang menguntungkan akan berusaha meyakinkan investor dengan 

menunjukkan laba perusahaan yang tinggi yang berarti kemakmuran perusahaan 

bagus sehingga investor akan tertarik dan merespon positif dan harga perusahaan 

akan meningkat (Rochmah & Fitria 2017).  

2.2 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan suatu bentuk pencapaian perusahaan yang berasal dari 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan setelah melalui proses 

kegiatan yang panjang, yaitu sejak perusahaan berdiri sampai dengan saat ini. 
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Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan go-public, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka 

kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Kekayaan pemegang saham dan 

perusahaan direpresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan 

cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen aset 

(Mayogi & Fidiana, 2016).  

 Menurut Febriana (2013) dalam Pratama & Wirawati (2016) nilai 

perusahaan merupakan suatu termin yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan dihargai oleh publik. Sedangkan menurut Agustina (2012) dalam 

Pratama & Wirawati (2016) nilai perusahaan dibentuk melalui indikator nilai pasar 

saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Nilai perusahaan 

merupakan pesepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait 

erat dengan harga sahamnya (Sukojo dan Sobiantoro, 2007 dalam Hermuningsih, 

2013).  Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada prospek perusahaan dimasa mendatang. Harga saham yang 

digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (closing price) dan 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan dipasar (Fakhruddin 

dan Hardianto, 2001 dalam Hermuningsih, 2013).   

Kusumaningtyas (2015) berpendapat bahwa nilai perusahaan adalah sebuah 

nilai yang menunjukkan cerminan dari ekuitas dan nilai buku perusahaan, baik 

berupa nilai pasar ekuitas, nilai buku dari total utang dan nilai buku dari total 

ekuitas. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Price to Book Value 
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(PBV).  Menurut Subramanyam (2014) Price to book value (PBV) ratio adalah 

suatu rasio yang digunakan untuk menentukan nilai perusahaan dan mengambil 

keputusan investasi dengan cara membandingkan harga pasar saham dengan nilai 

buku perusahaan. Menurut Weston dan Copeland (1995) dalam Sutrisno dan 

Yulianeu (2017) rasio ini merupakan perbandingan harga pasar per saham dengan 

nilai bukunya, sehingga perusahaan yang dijalankan dengan baik dan bekerja secara 

efisien memiliki nilai pasar yang tinggi terhadap nilai bukunya.  Rasio ini 

digunakan untuk mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen 

dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Sukirni, 

2012 dalam Nisa, 2017). Price book value menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan (Putri, Sudarma, dan Purnomosidhi, 

2016).  

 PBV yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek 

perusahaan dan mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi 

(Soliha dan Taswan, 2002 dalam Hermuningsih, 2013). PBV juga dapat berarti rasio 

yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued (diatas) 

atau undervalued (dibawah) nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 

2001 dalam Hermuningsih, 2013).  

 Penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dengan utang perusahaan dapat 

mencerminkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan 

perusahaan, meningkatnya nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik 

oleh para calon investor, demikian pula sebaliknya nilai pemegang saham akan 

meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat 
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pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham (Astohar, 2017). 

Sehingga tingginya rasio PBV menjadi keinginan para pemilik perusahaan atau 

menjadi tujuan perusahaan, sebab akan meningkatkan kemakmuran para pemegang 

saham (Bringham dan Ehrhardt, 2006 dalam Astohar, 2017).  Menurut 

Subramanyam (2014) PBV dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝑃𝐵𝑉 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 Price to Book Value merupakan perbandingan antara harga pasar per lembar 

saham dengan nilai buku per lembar saham.  

Menurut Weygandt (2015): “Market price of shares: the shares of publicly held 

companies are traded on organized exchanges. The interaction between buyers and 

sellers determines the prices per share. In general, the prices set by the marketplace 

tend to follow the trend of a company’s earnings and dividends. But, factors beyond 

a company’s control such as an oil embargo, changes in interest rates, and the 

outcome of a presidential election, may cause day-to-day fluctuations in market 

prices. The trading of ordinary shares on securities exchanges involves the transfer 

of already issued shares from an existing shareholder to another investor: these 

transactions have no impact on a corporation's equity.”  

 Kalimat diatas dapat diartikan seperti sebagai berikut: saham perusahaan 

publik diperdagangkan pada bursa yang terorganisir. Interaksi antara pembeli dan 

penjual menentukan harga per saham. Secara umum, harga yang ditetapkan oleh 

pasar cenderung mengikuti tren dari pendapatan dan dividen perusahaan. Tetapi, 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi diluar kontrol dari perusahaan adalah 

embargo minyak, perubahan tingkat suku bunga, dan hasil pemilihan presiden yang 

dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar sehari-hari. Perdagangan saham biasa di 

bursa efek melibatkan pengalihan saham yang telah dikeluarkan dari pemegang 

saham yang ada ke investor lain: transaksi ini tidak berdampak pada usaha 
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perusahaan. Harga penutupan adalah harga yang terbentuk berdasarkan 

penjumpaan penawaran jual dan permintaan beli efek yang dilakukan oleh anggota 

bursa efek yang tercatat pada akhir jam perdagangan dipasar reguler 

(www.idx.co.id/daftaristilah).  

 Sedangkan nilai buku per lembar saham mengukur jumlah yang akan 

diterima oleh setiap saham biasa jika perusahaan tersebut dilikuidasi dengan jumlah 

yang dilaporkan dalam posisi keuangan (Kieso, 2014). Ekuitas adalah hak residual 

atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas (IAI, 2016). Menurut Kieso 

(2014), ekuitas sering kali disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal 

perusahaan. Ekuitas sering dikelompokkan dalam laporan perubahan posisi 

keuangan dalam kategori sebagai berikut: 

1. Share capital: par atau stated value dari saham yang diterbitkan. Termasuk 

didalam saham biasa dan saham preferen. 

2. Share premium: kelebihan dari jumlah yang dibayarkan atas par atau stated 

value. 

3. Retained earnings: penghasilan perusahaan yang tidak didistribusikan. 

4. Accumulated other comprehensive income: jumlah agregat dari item pendapatan 

komprehensif lainnya.  

5. Treasury shares: jumlah saham biasa yang dibeli kembali.  

6. Non-controlling interest (minority interest): bagian ekuitas perusahaan anak 

yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor.   

Menurut Kieso (2014) the term outstanding shares means the number of issued 

shares that shareholders own yang artinya adalah jumlah saham beredar adalah 
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saham yang telah di keluarkan oleh perusahaan yang sekarang dimiliki oleh 

pemegang saham.  

 

2.3 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Rukmana dan Mildawati (2015), teori keagenan digunakan untuk 

mempermudah memahami good corporate governance (GCG). Jensen dan 

Meckling dalam Rukmana dan Mildawati (2015), teori agensi menjelaskan tentang 

hubungan kontraktual antara keputusan tertentu (principle/pemilik/pemeganga 

saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/manajemen). 

Dalam hal ini, principle memberikan kewenangan dengan otoritas kepada agent 

untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan principle. Wewenang dan 

tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas 

persetujuan bersama.  

 Agency theory yang memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai 

agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 

kepentingannya sendiri (self-interest) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana 

serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam stewardship 

theory. Bertentangan dengan stewardship theory, agency theory memandang bahwa 

manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 

kepentingan publik pada umumnya dan para pemegang saham khususnya 

(Rukmana dan Mildawati, 2015). Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003) dalam 

Rukmana dan Mildawati (2015) agency theory, adanya pemisahan antara 

kepemilikan dan pengelolaaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah 
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keagenan (agency problems), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara principle 

(pemilik atau pemegang saham) dan agent (manajer). Rukmana dan Mildawati 

(2015) mengemukakan bahwa Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-

masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan antara principle dan 

agent. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajer terjadi karena kemungkinan 

agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principle, sehingga memicu 

biaya keagenan (agency cost).  

 Rahmawati et al., (2006) dalam Rukmana dan Mildawati (2015) juga 

menambahkan bahwa jika agent dan principle tersebut adalah orang-orang yang 

berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk 

meyakini bahwa agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principle. 

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, 

yang bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor 

bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan 

dengan demikian penerapan mekanisme corporate governance diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan yang salah satunya adalah meningkatkan 

kualitas laba yang dilaporkan dan dapat menekan biaya agensi (agency cost), 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Rukmana dan Mildawati, 2015). 

2.4 Good Corporate Governance 

“Corporate Governance as a system is used to direct and manage firm activities. 

This system has great effect in determining business objectives and in achieving 

goal. Corporate governance also has effect to achieve optimal business perfomance 

as well as analysis and control of business risks faced by firm. Unhealthy corporate 

governance can create abuse temptations of Board office that having weak business 
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ethics and morals, then he can also harm stakeholder’s members, especially 

shareholders, creditors, suppliers, and employee.”  

 Penjelasan Good Corporate Governance (GCG) dapat dimaknai sebagai 

GCG adalah sistem digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas 

perusahaan. Sistem ini memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan tujuan 

bisnis dan dalam mencapai tujuan. GCG juga memiliki pengaruh untuk mencapai 

kinerja bisnis yang optimal serta dapat digunakan untuk menganalisa dan 

mengendalikan risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. GCG yang tidak sehat dapat 

membuat penyalahgunaan dari dewan direksi (pimpinan perusahaan)  yang 

memiliki etika dan moral bisnis yang rendah, maka dia juga dapat merugikan 

anggota pemangku kepentingan, terutama pemegang saham, kreditor, pemasok, dan 

karyawan (Piet, 2010 dalam Putu, Moeljadi, Djumahir, & Djazuli, 2014).  

 Pada akhir tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan 

bahwa penerapan dari Good Coporate Governance (GCG) dapat meningkatkan 

harga saham dari perusahaan terbuka/emiten. Penerapan GCG di percaya akan 

membuat emiten menjadi lebih terkelola karena diawas oleh publik sehingga 

mereka tidak bisa main-main dari sisi fairness, sehingga perusahaan akan lebih 

berhati-hati. GCG menjadi salah satu regulasi kebutuhan dari investor, karena 

pemegang saham melakukan tata kelola yang ketat (ekbis.sindonews.com).  

 Menurut POJK No.21/POJK.04/2015 tentang penerapan pedoman tata 

kelola perusahaan terbuka pada Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1 yaitu: 

1. Pedoman tata kelola perusahaan terbuka, yang selanjutnya disebut pedoman tata 

kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi perusahaan terbuka yang 
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dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik 

tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. 

2. Pedoman tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek, 

prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata kelola sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.  

Sedangkan pada Bab 1 Pasal 2 adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan terbuka wajib menerapkan pedoman tata kelola sebagaiman 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).  

2. Dalam hal perusahaan terbuka tidak menerapkan pedoman tata kelola 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan terbuka wajib menjelaskan 

alasan tidak diterapkannya pedoman tata kelola tersebut.  

 Dalam perusahaan berhubungan dan berperilaku terhadap stakeholders-nya 

(untuk eksternal, misalnya supplier, regulator/pemerintah, investor dan lainnya; dan 

untuk internal ada komisaris, direksi, karyawan dan sebagainya). Menurut Achmad 

Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang pernah 

membicarakan soal Rumah Governance yang basisnya adalah values atau tata nilai, 

yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness 

(TARIF). Setelah itu dibangun governance structure yang adalah check & balance; 

jadi bagaimana mengeliminasi benturan kepentingan, fraud, dan lain-lain, supaya 

pekerjaan satu perusahaan itu bisa efektif. Kemudian, governance process yang 

berkaitan dengan mekanisme pengambilan kebijakan/keputusan dalam perusahaan. 

Misal dalam pengambilan keputusan itu harus transparan antara sesama direksi. 
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Misalnya di zaman Bapepam-LK dulu, ada aturan yang rules making rules, jadi 

rancangan aturan diedarkan dulu untuk minta pendapat dari yang mau diaturnya, 

dan itu sebagai bentuk transparansi, fairness dan akuntabilitas dari Bapepam-LK 

itu sendiri. Lalu, ada tataran yang disebut governance outcome yang berkaitan 

dengan bagaimana cara berhubungan dengan stakeholders, sehingga mereka pun 

menerima manfaat atas kegiatan bisnis perusahaan. Jadi ini bisa menimbulkan win-

win solution dan bisa growing together (www.swa.co.id).  

 Penerapan GCG tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja 

tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi 

perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung 

maupun tidak langsung dengan perusahaan. Menurut Dwiridojahjono (2009) 

berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan GCG dapat 

disebut antara lain: 

1. Dengan penerapan GCG perusahaan dapat meminimalkan agency cost, yaitu 

biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada 

manajemen, termasuk biaya penggunaaan sumber daya perusahaan oleh 

manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan 

terhadap perilaku manajemen itu sendiri.  

2. Perusahaaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus 

ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini 

sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada 

gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.  
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3. Dengan GCG proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih 

baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan 

efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. 

4. GCG akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat 

diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi 

dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini akan tentu menekan kemungkinan 

kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat 

tindakan tersebut. Chotourou et al. (2001) dalam Dwiridojahjono (2009) 

menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten 

menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (earnings 

management) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak 

tergambar dalam laporan keuangan.  

5. Nilai perusahaan dimata investor akan meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya kepercayaan merekakepada pengelolaan perusahaan tempat 

mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan 

kaan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang 

diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan 

eskpasnsi.  

6. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut 

pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan 

juga nilai didivden yang akan mereka terima.  

7. Karena dalam praktir GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu 

stakeholder yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi 
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dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan 

ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas 

dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan. 

8. Dengan baiknya pelaksaaan corporate governance, maka tingkat kepercayaan 

para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif 

perusahaan akan naik. 

9. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan 

kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak 

melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban 

untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan 

penyajian informasi secara transparan.  

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK. 

06/2015 tata kelola perusahaan yang baik pada persero bertujuan untuk:  

a. Mendorong organ persero dalam membuat keputusan dan menjalankan 

tindakan dilandari nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial 

persero terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di 

sekitar persero.  

b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan perusahaan yang 

memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan pendirian persero, 

peningkatan nilai bagi pemegang saham, pegawai, dan pemangku kepentingan; 

c. Meningkatkan legitimasi persero yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 
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d. Mengakui dan melindungi hak para pemegang saham dan pemangku 

kepentingan;  

e. Meningkatkan kontribusi persero dalam perekonomian nasional dan; 

f. Meningkatkan tata kelola terhadap persero dalam mewujudkan mandat yang 

diberikan pemerintah.  

 Good corporate governance (GCG) menjadi salah satu hal yang penting 

dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu tanggung jawab kepada stakeholder. 

Apalagi perusahaan terbuka yang harus bertanggung jawab kepada publik. 

Financial Expert, Lukas Setia Atmaja mengungkapkan bahwa ada beberapa pilar 

yang membentuk GCG seperti persamaan hak antara pemegang saham. "Jangan 

sampai pemegang saham mayoritas menzolimi pemegang saham minoritas,” Lukas 

Setia Atmaja juga mengatakan bahwa peran direktur dan komisaris menjadi sangat 

penting dalam hal GCG. Menurutnya peran-peran itu perlu dimaksimalkan untuk 

melindungi tidak hanya satu atau dua pihak, tapi juga seluruh stakeholders 

perusahaan baik kreditur, supplier, karyawan, dan juga pemerintahan. Namun 

demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kondisi krisis, perusahaan yang CG-

nya jelek akan ambruk duluan karena masalah kepercayaan dan reputasi 

(www.investasi.kontan.co.id).  

 Menurut Kusumaningtyas (2015) Good Corporate Governance 

diharapkan dapat mengatasi agency problem dengan memberi keyakinan kepada 

para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah 

diinvestasikan. Menurut Thaharah & Asyik (2016) ada dua hal yang ditekankan 

dalam mekanisme ini pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor 
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untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, 

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, 

dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan 

stakeholder.  

 Good corporate governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi 

pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang 

melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara (Dharmawati, 2003 

dalam Rukmana & Mildawati 2015). Menurut PER-01-MBU-2011 Pasal 3 prinsip-

prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi: 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan;  

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif.  

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuian didalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat;  

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat;  
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5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-

hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian 

dan peraturan perundang-undangan.  

 Menurut Ferial, Suhadak, dan Handayani (2016) manfaat penerapan GCG 

adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, meminimalkan pembiayaan dalam 

perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

dalam perusahaan. Dalam penelitian ini item GCG yang digunakan adalah 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institutsional, dan 

komite audit.  

 

2.4.1 Komisaris Independen 

Menurut POJK 33/ POJK.04/2014 komisaris independen adalah anggota dewan 

komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi 

persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Komisaris independen menurut Pasal 120 ayat (2) 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah 

komisaris dari pihak luar. Pasal 120 ayat (2) UUPT juga mengatur bahwa komisaris 

independen diangkat dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham 

utama, anggota direksi dan atau anggota komisaris lainnya. 

 Menurut Pasal 21 POJK 33/2014 ketentuan mengenai persyaratan dan 

pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota direksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris dengan 

persyaratan sebagai berikut:  
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a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 

b. Cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

i. Tidak pernah dinyatakan pailit; 

ii. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 

iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pindana yang merugikan 

keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan  

iv. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang 

selama menjabat: 

1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; 

2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau anggota 

dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak 

memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau 

anggota dewan komisaris kepada RUPS; dan  

3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, 

atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 

laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. 

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan  

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan emiten 

atau perusahaan publik.  

 Menurut Pasal 20 POJK/33/2014 dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 

(dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris 
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independen. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota 

dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga 

puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Menurut Pasal 21 

POJK/33/2014 komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris 

idependen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya; 

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten 

atau perusahaan publik tersebut; 

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten 

atau perusahaan publik tersebut; dan 

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut. 

 Menurut Pasal 25 POJK/33/2014 komisaris independen yang telah menjabat 

selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode 

selanjutnya sepanjang komisaris independen tersebut menyatakan dirinya tetap 

independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pernyataan 

independensi komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam hal komisaris independen menjabat 

pada komite audit, komisaris independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat 
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kembali pada komite audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan komite audit 

berikutnya. Menurut Darwis (2009) dalam Thaharah & Asyik (2016) komisaris 

independen diukur dengan rumus sebagai berikut:  

 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 
 

 

Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasihat kepada direksi (POJK/33/2014). Menurut Putra (2016) 

semakin banyak dewan komisaris independen akan menjadikan peranan dewan 

komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

pengelolaan perusahaan karena dianggap semakin independen.  

Sedangkan dalam penelitian Rukmana & Mildawati (2015) komisaris 

independen memiliki hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa peran dewan 

komisaris independen dalam menjalankan fungsinya pengawasan, komposisi 

dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan 

sehingga dapat diperoleh suatu laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Ferial, Suhadak, dan Handyani (2016) 

dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk menerapkan 

GCG pada perusahaan. Fungsi komisaris independen sebagai jembatan antara 

pemegang saham dengan manajer serta sebagi pihak pengawas dan penasihat 

kepada dewan direksi.  
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Sehingga melalui penelitian Rukmana & Mildawati (2015) , Thaharah & 

Asyik (2016), Ferial, Suhadak, dan Handayani (2016), dan Putra (2016) mendapati 

hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan hasil penelitian yang didapati oleh Kusumangtiyas dan Andayani (2015) 

tidak mendapati hasil serupa. Berdasarkan kerangka teoritis yang disampaikan, 

hipotesis pertama adalah sebagai berikut:  

Ha1:  Good Corporate Governance yang diproksikan dengan dewan komisaris 

 independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4.2 Kepemilikan Manajerial 

“Managerial ownership was result of firm's efforts realization to reduce agency 

problem. It will reduces manager chance to act adversely and detrimental to 

shareholders interests” yang artinya adalah kepemilikan manajerial merupakan 

hasil dari upaya realisasi perusahaan untuk mengurangi masalah agensi. Hal ini 

akan mengurangi kesempatan manajer untuk bertindak merugikan kepentingan 

pemegang saham (Rizqia, Aisjah, & Sumiati, 2013).  Kepemilikan manajerial 

merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris) (Thaharah & Asyik, 

2016). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki 

(Wahidahwati, 2002 dalam Thaharah & Asyik, 2016).  

 Manajemen dibagi menjadi tiga level yaitu top management: yang terdiri 

dari chief executive officer president, vice president, general managers, and 
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division heads. Middle managements: functional managers, product-line 

managers, and department managers. First line-management: unit managers, team 

leaders, and first-line supervisors (Kinicki, 2015). Menurut Stanny (2009) dalam 

Thaharah & Asyik (2016), kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan 

akan hilang apabila seorang manajer sekaligus juga seorang pemilik. Dalam 

penelitian ini kepemilikan manajerial terdiri dari komisaris dan direksi.  

Menurut POJK 33 No. 14 direksi adalah organ emiten atau perusahaan 

publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau 

perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan 

maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan 

emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai 

dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan dewan komisaris adalah organ emiten 

atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 

direksi.  

“Warrants are certificates entitling the holder to aquire shares at a certain 

price within a stated period” pernyataan diatas memiliki arti bahwa waran adalah 

setifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam 

jangka waktu yang telah ditetapkan. Share warrants terbagi menjadi tiga bentuk 

yakni: (1) share warrants issued with other securities, waran yang diterbitkan 

dengan sekuritas lain pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli 
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saham biasa dengan harga tetap, (2) rights to subscribe to additional share (share 

right), pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli saham baru (preemptive 

privilege) yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka, (3) share 

compensation plans (share option), memberikan karyawan opsi untuk membeli 

saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang panjang (Kieso, 2014).  

Menurut Kieso (2014) Share compensation plans terbagi menjadi tiga, 

yakni:  share option plans, restricted share dan employee share-purchase plans. (1) 

Share option plan adalah waran yang memberikan karyawan opsi untuk membeli 

saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang panjang. (2) Restricted 

share adalah pengalihan saham kepada karyawan, sesuai dengan kesepakatan 

bahwa saham tidak dapat dijual dan alihkan atau dijaminkan hingga terjadi 

pengalihan hak. (3) Employee share-purchase plan, mengijinkan semua karyawan 

untuk membeli saham dengan harga yang didiskontokan selama periode waktu 

yang pendek. 

Sedangkan menurut UU 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa 

direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan 

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 

menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Menurut UU 40 tahun 2007 pasal 144 

menyatakan bahwa direksi, dewan komisaris, atau 1(satu) pemegang saham atau 
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lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Menurut 

Darwis (2009) dalam Thaharah & Asyik (2016) ini kepemilikan manajerial dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

 Menurut Rukmana dan Mildawati (2015) jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen adalah saham yg dimiliki oleh pihak manajemen (direksi dan 

komisaris). The term outstanding shares means the number of issued shares that 

shareholders own yang artinya adalah jumlah saham beredar adalah saham yang 

telah di keluarkan oleh perusahaan yang sekarang dimiliki oleh pemegang saham 

(Kieso, 2014). Kepemilikan Manajerial tercatat pada Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK) bagian modal saham. Menurut IAI (2016), CALK berisi 

informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan 

laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau 

pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi 

mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan 

keuangan tersebut. Struktur dari CALK adalah menyajikan informasi tentang dasar 

penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan 

sesuai dengan paragraf 117-124, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang tidak disajikan dibagian manapun dalam 
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laporan keuangan; dan menyediakan informasi yang tidak disajikan dibagian 

manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk 

memahami laporan keuangan.  

Dalam penelitian Rukmana dan Mildawati (2015) mendapati hasil bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini menandakan bahwa jumlah kepemilikan 

manajemen yang tinggi maka akan berakibat meningkatnya nilai perusahaan karena 

kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai 

dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja dan nantinya dapat meningkatkan nilai (Siallagan dan 

Machfoedz (2006) dalam Rukmana & Mildawati (2015). Tetapi penelitian  

Kusumaningtyas (2015), Putra (2016), Dewi & Suardana (2015) dan Thaharah & 

Asyik (2016) tidak mendapati hasil yang serupa dimana kepemilikan manajerial 

dianggap tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena McConnell dan Servaes 

dalam Thaharah & Asyik (2016)  menyatakan bahwa ketika level kepemilikan 

manajerial lebih kecil dari 5%, maka kepemilikan manajerial belum mampu 

memotivasi manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kecenderungan 

manajer sebagai pemegang saham minoritas di perusahaan tidak mampu 

memotivasi mereka untuk bekerja lebih efisien dan efektif guna meningkatkan 

kinerja perusahaan sehingga tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Mengacu pada kerangka teoritis yang telah dipaparkan maka hipotesis kedua dapat 

di jabarkan sebagai berikut:  
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Ha2: Good Corporate Governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Rukmana 

dan Mildawati, 2015).   

Menurut Gitman & Zutter (2015) “Instutional investors are investment 

profesionnals that are paid to manage and hold large quantities of securities on 

behalf of individuals, business and governments. Institutionals investors include 

banks, insurance companies, mutual funds, and pension funds. Unlike individual 

investors, institutional investors often monitor and directly influence a firm’s 

corporate governance by exerting pressure on management to perform or 

communicating their concerns to the firm’s board. These large investors can also 

threaten to exercise their voting rights or liquidiate their holdings if the board does 

not respond positively to their concerns. Because individual and intitutional 

investors share the same goal, individual investors benefit from the shareholder 

activism of insitutional investors.”  

Arti dari teori diatas adalah investor institusional adalah profesional investor 

yang bersedia membayar untuk mengelola dan memegang jumlah yang besar atas 

surat berharga atas nama individu, bisnis dan pemerintah. Investor institusional 

termasuk bank, perusahaan asuransi, reksadana, dan dana pensiun. Tidak seperti 

investor individu, investor institusional sering memantau dan memengaruhi 

langsung tata kelola perusahaan dengan memberikan tekanan pada manajemen 

untuk melakukan atau mengkomunikasikan kekhawatiran mereka kepada dewan 

perusahaan. Investor besar ini juga dapat mengancam untuk menggunakan hak 

suara mereka atau mencairkan kepemilikan mereka jika dewan tidak menanggapi 
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secara positif kekhawatiran mereka. Karena investor individu dan intititusional 

berbagi tujuan yang sama, investor perorangan mendapatkan keuntungan dari 

aktivisme pemegang saham dari investor insitutional. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Thaharah & Asyik (2016) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini 

disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis 

sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.  

Menurut Darwis (2009) dalam Thaharah ini kepemilikan institusional 

diukur dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dibagi dengan 

jumlah saham beredar. Menurut Darwis (2009) dalam Thaharah & Asyik (2016) 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

  “The term outstanding shares means the number of issued shares that 

shareholders own.” yang artinya adalah jumlah saham beredar adalah saham yang 

telah di keluarkan oleh perusahaan yang sekarang dimiliki oleh pemegang saham 

(Kieso, 2014).  

 Kepemilikan institusional tercatat pada Catatan Atas Laporan Keuangan 

(CALK) bagian modal saham. Menurut IAI (2016), CALK berisi informasi 

Pengaruh Good Corporate..., Janice Lalita, FB UMN, 2018



50 

 

tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 

dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus 

kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan 

pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai 

pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. 

Struktur dari CALK adalah menyajikan informasi tentang dasar penyusunan 

laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan 

paragraf 117-124, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan 

keuangan; dan menyediakan informasi yang tidak disajikan dibagian manapun 

dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami 

laporan keuangan.  

 Kepemilikan institusional yang semakin tinggi mengindikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen. Adanya pengawasan yang dilakukan 

oleh institusi maka dapat dilakukan pencegahan terhadap pemborosan yang 

dilakukan manajemen. Konsentrasi kepemilikan insitusional akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap perusahaan berupa meningkatnya volume 

perdagangan saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (Tarjo, 2008 

dalam Putra, 2016).  

Kepemilikan institutional yang diteliti oleh Kusumaningtyas (2015), 

Rukmana & Mildawati (2015), Putra (2016) dan Thaharah & Asyik (2016) 

mendapati hasil bahwa kepemilikan institutional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian menurut Nurfaza, Gustyana, 
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& Irdayanti (2017) mendapati hasil bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:  

Ha3: Good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4.4 Komite Audit 

Menurut POJK No. 55 / POJK.04/ 2015 pada Pasal 1 dalam Bab 1 ketentuan umum, 

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris. Dalam Bab 2 tentang komite audit pada pasal 2 menyatakan bahwa 

emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Pada pasal 3 

menyatakan bahwa anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan 

komisaris. Selanjutnya pada pasal 4 komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) 

orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten 

atau perusahaan publik. Pada pasal 5 menyatakan bahwa komite audit diketuai oleh 

komisaris independen. Persyaratan dan pembagian tugas anggota komite audit 

sebagaimana tertulis pada pasal 7 adalah sebagai berikut:  

a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman 

sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; 

b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait 

dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses 
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audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 

modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 

c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau 

perusahaan publik; 

d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan 

dan pelatihan; 

e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang 

pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan; 

f. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, 

kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-

asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau 

perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 

g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen; 

h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau 

perusahaan publik; 

i. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan 

publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, 

saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling 

lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut; 
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j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota 

direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan 

k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. 

 Pada POJK No. 55 / POJK.04/ 2015 Pasal 8 dan Pasal 10 menyatakan bahwa 

masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan 

komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali 

hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Komite audit bertindak secara independen 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

 Dalam menjalankan fungsinya sebagaiman tertera pada pasal 11, komite 

audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi: 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten 

atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan 

keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan 

emiten atau perusahaan publik; 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik; 

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 

manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya; 

d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan 

akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan 

imbalan jasa; 
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e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan 

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal; 

f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi 

pemantau risiko di bawah dewan komisaris; 

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan 

keuangan emiten atau perusahaan publik; 

h. Menelaah   dan   memberikan   saran   kepada   dewan komisaris terkait dengan 

adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan 

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan 

publik. 

Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mempunyai wewenang sebagai 

berikut: 

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik 

tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; 

b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang 

menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas 

dan tanggung jawab komite audit; 

c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan 

untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan 

d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris. 
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 Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah anggota komite 

audit yang ada diperusahaan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Isnanta, 

2008 dalam Thaharah dan Asyik, 2016):  

 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 

 

Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Thaharah & Asyik (2016) 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena 

adanya komite audit meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh manajer. Komite audit juga akan menghambat keleluasaan 

manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga adanya manajemen 

laba dapat ditekan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferial, Suhadak, & Handayani 

(2016), Thaharah & Asyik (2016), dan Achyani, Triyono, & Wahyono (2015) 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Sedangkan Subowo & Purbopangestu (2014) mendapati hasil bahwa komite audit 

tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Marius & 

Masri (2017) hasil penelitiannya mendapati hasilbahwa komite audit berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori komite audit yang sudah 

dipaparkan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

Ha4:  Good corporate governance yang diproksikan dengan komite audit 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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2.5 Struktur Modal  

 Sheikh dan Wang (2011) dalam Sari, Djazuli, dan Aisjah (2013) 

menjelaskan tentang keputusan pendanaan perusahaan dalam menentukan bauran 

antara utang dan ekuitas, yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.  

Setiap keputusan pendanaan mengharuskan manajer keuangan untuk dapat 

mempertimbangkan manfaat dan biaya dari sumber-sumber dana yang dipilih yaitu 

bagaimana kombinasi optimal antara pendanaan utang dan modal sendiri (ekuitas). 

Menurut Dewi & Wirajaya (2013) struktur modal merupakan pendanaan ekuitas 

dan utang dalam suatu perusahaan.  

 Menurut Fama dan French (1998) dalam Dewi & Wirajaya (2013), 

mengatakan bahwa optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan 

perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana 

setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Franco Modigliani dan Merton 

Miller (MM) dalam Dewi & Wirajaya (2013) memperkenalkan teori struktur modal 

secara matematis, scientific dan atas dasar penelitian yang terus-menerus. Perlu 

diketahui bahwa MM meperkenalkan teori struktur modal dengan beberapa asumsi 

sebagai berikut: 1) tidak ada pajak 2) investor dapat meminjam pada tingkat yang 

sama dengan perusahaan 3) informasi selalu tersedia bagi semua investor dan dapat 

diperoleh tanpa biaya 4) EBIT tidak berpengaruh terhadap penggunaan utang. 

Modigliani dan Miller (1963) dalam Sari, Djazuli, dan Aisjah (2013) menjelaskan 

bahwa perusahaan dengan utang akan memberikan manfaat karena bunga utang 
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dapat mengurangi keuntungan kena pajak, sehingga pajak yang dibayarkan 

perusahaan menjadi lebih kecil (tax deductible).  

 Menurut trade-off theory yang diungkapkan oleh Myers (2001) dalam Dewi 

& Wirajaya (2013) perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat utang tertentu, 

dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan utang sama dengan biaya 

kesulitan keuangan (financial distress). Biaya kesulitan keuangan (financial 

distress) adalah biaya kebangkrutan (bankruptcy costs) atau reorganization, dan 

biaya keagenan (agency costs) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas 

suatu perusahaan. Trade off theory menurut Brealy, et al., (2007) dalam Sari, 

Djazuli, dan Aisjah (2013) menyatakan bahwa proporsi rasio struktur modal yang 

optimal dapat ditemukan dengan menyeimbangkan keuntungan pengunaan utang 

dengan biaya kebangkrutan dari utang perusahaan. Secara teoritis menyeimbangkan 

keuntungan pajak dari peminjaman untuk menutup biaya-biaya kesulitan keuangan.  

 Myers (1984) dalam Sari, Djazuli, dan Aisjah (2013) mengenai pecking 

order theory didasarkan pada masalah-masalah informasi asimetris. Myers (1984) 

Sari, Djazuli, dan Aisjah (2013) memprediksi bahwa perusahaan-perusahaan akan 

lebih menyukai pendanaan internal untuk membiayai investasi. Jika akan 

mengunakan pendanaan ekstenal, maka akan dipilih utang terlebih dahulu dari pada 

ekuitas. Model ini menjelaskan bahwa banyak perusahaan memiliki kecendrungan 

untuk tidak mengeluarkan saham dan cenderung memegang cadangan kas yang 

besar. Hasil yang konsisten dari pecking order theory membuktikan bahwa rasio 

utang berhubungan terbalik dengan laba, perusahaan yang mampu menghasilkan 

Pengaruh Good Corporate..., Janice Lalita, FB UMN, 2018



58 

 

laba lebih memilih penggunaan dana internal (Titman, 1988 dalam Sari, Djazuli, 

dan Aisjah, 2013).  

Menurut Subramanyam (2014) “Solvency refers to the ability of an 

enterprise to meet its long-term financial obligations” yang artinya adalah 

solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan jangka panjangnya. Dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang 

digunakan adalah total debt to equity (DER). DER adalah rasio yang mengukur 

jumlah dana yang disediakan oleh kreditur dan pemilik (Subramanyam, 2014). 

Menurut Subramanyam (2014) debt to equity ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Menurut Nasehah (2012) dalam Prasetia, Tommy, dan Trang (2014) 

mendapati hasil bahwa DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Meningkatkan utang (DER) akan meningkatkan nilai perusahaan. 

sepanjang perusahaan mampu menyeimbangkan manfaat dan biaya yang 

ditimbulkan akibat utang tidak menjadi masalah. Demikian DER yang tinggi tetap 

diikuti dengan pengelolaan yang baik dapat meningkatkan profit dan initial return. 

Sesuai dengan trade-off theory yang menyatakan bahwa (dengan asumsi apabila 

struktur modal berada dibawah titik optimal) maka setiap penambahan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. penambahan penggunaan hutang yang dimaksud 

disebabkan oleh tujuan manajemen perusahaan yang akan menggunakan hutang 
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tersebut untuk pengembangan bisnis perusahaan dan anak perusahaan serta 

pembelian aset-aset perusahaan yang akan mendukung untuk tercapainya target 

perusahaan dimasa mendatang. Dengan demikian manfaat dari peningkatan utang 

masih lebih besar dari pengorbanan yang dikeluarkan sehingga penambahan utang 

untuk pembiayaan perusahaan masih diperbolehkan (Pratama dan Wirawati, 2016).  

Sedangkan menurut Sari, Djazuli, dan Aisjah (2013) bertambahnya utang 

akan menurunkan nilai perusahaan karena ketidak mampuan perusahaan membayar 

utang dan meningkatkan potensi kebangkrutan (cost of financial distress). Hal 

serupa didapati dari hasil penelitian Supit, Karamoy, dan Morasa (2015) dimana 

perusahaan sudah melewati batas titik struktur modal yang optimal sehingga tidak 

lagi meningkatkan nilai perusahaan, namun penggunaan utang sebagai bagian dari 

rasio DER sudah menurunkan nilai perusahaan.  

Total liabilities atau liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik (IAI, 2016). 

Liabilities diklasifikasikan kedalam 2 kelompok yaitu: current liabilities dan non-

current liabilities. Current liabilities is a debt that the company expects to pay 

within one year or the operating cycle, whichever is longer. Debts that do not meet 

this criterion are classified as non-current liabilities, yang artinya adalah utang 

lancar adalah utang yang diharapkan perusahaan dapat dibayar dalam waktu satu 

tahun atau siklus operasi. Utang yang tidak memenuhi kriteria ini diklasifikasikan 

kedalam utang jangka panjang (Weygandt, 2015). Non-current liabilities are 
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obligations that are expected to be paid after one year yang artinya adalah utang 

jangka panjang adalah obligasi yang diharapkan akan dibayar setelah satu tahun 

(Weygandt, 2015). Total liabilities dilaporkan didalam Statement Financial 

Position yang merupakan jumlah dari current liabilities dan non-current liabilities. 

Menurut Weygant (2015) Statement Financial Position merepresentasikan 

gambaran dari posisi keuangan suatu perusahaan. Equity is the residual interest in 

the assets of the company after deducting all liabilities. Equity is often referred to 

as shareholder’s equity, stockholder’s equity, or corporate capital yang artinya 

adalah ekuitas adalah sisa bunga dari aset atas perusahaan setelah dikurangi seluruh 

utang. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas dari pemegang saham atau modal 

perusahaan (Kieso, 2014).  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Wirajaya (2013), 

Supit, Karamoy, & Morasa (2015), dan Sari, Djazuli, & Aisjah (2013) mendapati 

hasil bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan Manoppo & Arie (2016), Pratama & Wirawati (2016), Prasetia, 

Tommy, & Saerang (2014), Pantow, Murni, & Trang (2015) dan Astohar (2017) 

mendapati hasil bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan teori diatas, hipotesis kelima dapat dipaparkan sebagai 

berikut:  

Ha5:  Struktur modal yang diproksikan dengan debt to equity ratio berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. 
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2.6 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan 

return. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin 

besar return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan 

menjadi lebih baik (Saidi, 2004 dalam Dewi dan Wiraya, 2013). Bringham dan 

Houston (2009) dalam Manoppo dan Arie (2016) mendefinisikan profitabilitas 

adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan 

dengan demikian dapat dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada 

periode akuntansi. Profitabilitas suatu perusahaan merupakan gambaran yang 

mengukur seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari proses operasional 

yang telah dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan perusahaan dimasa yang 

akan datang.  

 Rasio profitabilitas mengukur kesuksesan dari pendapatan atau operasi 

perusahaan dalam periode waktu tertentu. Pendapatan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh pendanaan utang dan modal. Hal ini juga 

mempengaruhi posisi dari likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk 

berkembang. Sebagai konsekuensi, kreditur dan investor akan mengevaluasi 

kemampuan pendapatan-profitabilitas. Analis biasanya menggunakan profitabilitas 

sebagai tes untuk menilai kefektivitan dari manajemen operasi suatu perusahaan 

(Weygandt, 2015).  
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 Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return On 

Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Menurut Weygandt (2015) Return On 

Assets ”measures overall profitability of assets” yang artinya adalah ROA 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilan laba dari aset. Menurut 

Novari dan Lestari (2016) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Weygandt 

(2015) ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 Menurut Pantow, Murni dan Trang (2015) kinerja keuangan perusahaan 

memengaruhi harga saham yang diperjual belikan dipasar modal. Dengan 

berubahnya posisi keuangan menjadi lebih baik, akan memengaruhi harga saham, 

dan akan dinilai sebagai suatu pencapaian yang baik oleh calon investor, sehingga 

calon investor teratrik membeli saham perusahaan tersebut. Penelitiannya 

mendapati hasil bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan karena para investor akan mencari perusahaan dengan tingkat 

profitabilias yang tinggi, karena dianggap mampu memberikan return yang tinggi, 

sedangkan bagi para kreditor laba yang dihasilkan perusahaan akan digunakan 

untuk membayar tingkat bunga dan pokok pinjaman sehingga para kreditor 

mengharapkan peningkatan laba dari perusahaan. 
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 Menurut IAI (2016), laba tahun berjalan didapat melalui, pendapatan pada 

tahun berjalan dikurangi dengan beban pokok penjualan akan menghasilkan laba 

bruto. Laba bruto yang ditambah dengan penghasilan lain dan bagian laba entitas 

asosiasi yang kemudian dikurangi dengan biaya distribusi, biaya administrasi, 

beban lain-lain, dan biaya pendanaan akan menghasilkan laba sebelum pajak. Laba 

sebelum pajak yang kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan 

mendapati hasil sebagai laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. 

Kemudian dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan 

akan menghasilkan laba tahun berjalan.  

 Menurut IAI (2016) pada PSAK 34 tentang kontrak konstruksi pendapatan 

kontrak terdiri dari: a. jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; dan 

b. penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif; i) 

sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan ii) dapat 

diukur secara andal. Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang 

diterima atau akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh 

beragam ketidakpastian yang bergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan. 

Estimasi sering kali perlu untuk direvisi sesuai dengan realisasi dengan hilangnya 

ketidakpastian. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau 

menurun dari satu periode ke periode berikutnya contohnya:  

a. Kontraktor dan pelanggan mungkin menyetujui penyimpangan atau klaim yang 

meningkatkan atau menurunkan pendapatan konrak pada periode setelah 

periode yang disetujui pada kontrak awal; 
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b. Jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak harga tetap dapat meningkat 

karena ketentuan-ketentuan kenaikan biaya; 

c. Jumlah pendapatan kontrak dapat menurun karena denda yang timbul akibat 

keterlambatan kontraktor dalam penyelesaian kontrak tersebut; atau 

d. Jika dalam kontrak harga tetap terdapat harga tetap perunit output, pendapatan 

kontrak meningkat jika jumlah unit meningkat.  

Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan 

kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui 

masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap 

penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan.  

 Menurut Kieso (2014), 1) jika perusahaan membuat atau menambah aset 

(work in process) dimana konsumen mengontrol atas aset yang sedang dibuat atau 

dikembangkan atau 2) jika perusahaan tidak membuat aset dengan menggunakan 

alternatif. Contohnya, aset tidak dapat digunakan oleh konsumen lain. Dimana salah 

satu kriteria dibawah ini harus terpenuhi: 

a. Konsumen secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat dari kinerja 

perusahaan saat perusahaan melaksanakan. 

b. Perusahaan lain secara substantif tidak perlu melakukan kembali pekerjaan 

yang perusahaan sudah selesaikan pada tanggal perjanjian. Jika perusahaan lain 

hanya untuk memenuhi sisa kewajiban pekerjaannya kepada konsumen.  

c. Perusahaan memiliki hak atas pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan 

dan diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti tertulis pada kontrak.  
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Ketika kedua kriteria terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat menggunakan 

percentage-of-completion method: mengakui pendapatan biaya dan laba kotor 

ketika perusahaan membuat perkembangan dalam menyelesaikan suatu kontrak 

pekerjaan. Sedangkan metode cost-recovery (zero-profit) method: metode ini 

mengakui pendapatan hanya sejauh biaya yang terjadi yang diharapkan dapat 

dipulihkan. Setelah semua biaya diakui, baru laba kotor dapat diakui. 

 Aset dibagi ke dua kelompok yaitu current asset dan non-current asset. 

Current assets are cash and other assets a compan expects to covert to cash, sell, 

or consume either in one year or the operating cycle, whichever longer yang artinya 

adalah aset lancar merupakan aset perusahaan yang diharapkan untuk dikonversi 

menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangkauan waktu satu tahun (Kieso, 

2014).  Non-current assets dibagi menjadi 4 yaitu long-term investments, property-

plant and equipment, intangible assets and other asset. Long-term investments 

sering kali direferensikan sebagai investasi yang dikategorikan dalam 4 tipe: 

investasi pada sekuritas (obligasi, saham, atau biasanya long-term notes), investasi 

pada aset berwujud; tidak sedang digunakan pada operasi perusahaan; seperti tanah 

yang dimiliki untuk keperluan lain, investasi pada special funds (sinking funds, 

pension funds, or plant expansion fund), investasi pada non-consolidated 

subsidiaries or associated companies.  Property, plant, equipment adalah aset 

berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kebutuhan operasi dalam bisnis. 

Aset ini termasuk physical property seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, alat, 

dan wasting resources (minerals). Intangible assets tidak memiliki wujud fisik dan 

bukan intrusmen keuangan. Merupakan paten, copyrights, fanchises, goodwill, 
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trademarks, tradenames, and customer lists. Other assets pada praktiknya memiliki 

banyak macam seperti contoh yaitu long-term prepaid expenses dan non-current 

receivables. Aset lain yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset dana khusus, 

properti yang dimiliki untuk dijual dan restricted cash. Total assets disajikan dalam 

statement of financial positision yang merupakan jumlah dari current assets dan  

non-current assets (Kieso, 2014). 

 Hasil penelitian oleh Manoppo H. dan Arie F (2016), Novari dan Lestari 

(2016), Pratama & Wirawati (2016), Astohar (2017) yang mendapati hasil bahwa 

ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak didapati 

serupa oleh hasil penelitian Ustiani (2015) yang mendapati hasil ROA tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan paparan teori diatas hipotesis 

keenam adalah sebagai berikut: 

Ha6: Profitabilitas yang di proksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

 Menurut Weygandt (2015) rasio profitabilitas lain yang sering digunakan 

adalah return on ordinary shareholder’s equity. Rasio ini mengukur profitablilitas 

dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini menunjukkan berapa euros dari laba 

bersih perusahaan yang didapat dari setiap euro yang diinvestasikan oleh pemilik. 

Menghitungnya dengan membagi laba bersih dari pemegang saham yang dibagi 

dengan rata-rata ekuitas dari pemegang saham. Ketika perusahaan memiliki 

preference shares, harus dikurang dengan preference dividend untuk mendapatkan 

laba bersih sepenuhnya untuk pemegang saham biasa.  

Pengaruh Good Corporate..., Janice Lalita, FB UMN, 2018



67 

 

 Menurut Subramanyam (2014) return on equity dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

  

 Menurut Dewi dan Wirajaya (2013) ROE yang tinggi mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi 

pemegang saham. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk memambayarkan dividen, dan hal ini berdampak 

pada kenaikan nilai perusahaan. Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang 

dimiliki sebuah perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya diperusahaan.  

 Menurut Kieso et al (2014) net income didapati dari net sales dikurangi oleh 

cost of goods sold dimana hasilnya adalah gross profit on sales. Kemudian selling 

expense ditambah dengan administrative expenses yang akan mengurangi gross 

profit on sales akan mendapati hasil sebagai income from operations. Income from 

operations ditambah dengan other revenues and gain (interest revenue) dan 

dikurangi dengan other expenses and losses (interest expense) menjadi income 

before income taxes. Kemudian dikurang dengan income tax akan mendapati hasil 

sebagai net income.  

 Menurut Weygandt (2015) ekuitas adalah klaim atas total aset. Ekuitas 

adalah selisih dari total aset dengan total liabilitas. Untuk mengetahui kepemilikan 
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pemegang saham didapat dari selisih atas klaim dari kreditur dari aset. Sisanya 

adalah klaim pemegang saham atas aset. Ekuitas secara umum terbagi menjadi 

share capital-ordinary dan retained earnings. Share capital- ordinary adalah untuk 

mendeskripsikan jumlah yang dibayarkan oleh investor atas saham yang dibeli. 

Retained earnings ditentukan atas tiga hal yaitu: pendapatan, beban, dan dividen. 

Pendapatan adalah kenaikkan kotor pada ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas 

bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Beban adalah biaya yang 

dipakai atas aset atau jasa yang digunakan selama proses menghasilkan pendapatan. 

Laba bersih merepresentasikan kenaikan dari aset bersih yang tersedia untuk di 

bagikan ke investor. Distribusi dari kas atau aset lain ke pemegang saham disebut 

dividen.   

 Hasil penelitian dari Dewi dan Wirajaya (2013) dan Nopiyanti & 

Darmayanti (2016), Lubis, Sinaga, & Sasongko (2017) dan Mayogi & Fidiana 

(2016) yang menyatakan bahwa ketika profitabilitas (ROE)  meningkat maka nilai 

perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Namun tidak oleh Manoppo & Arie 

(2016) yang mendapati hasil bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROE 

tidak pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Ha7: Profitabilitas yang di proksikan dengan ROE berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

2.7 Ukuran Perusahaan 

“Firm size will determine achievement of profitability and stability, easier access 

to capital markets” yang artinya adalah Ukuran perusahaan akan menentukan 
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pencapaian profitabilitas dan stabilitas, akses lebih mudah ke pasar modal (Weston 

and Copeland, 1992 dalam Rizqia, Aisjah, & Sumiati, 2013). Ukuran perusahaan 

turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan, maka 

semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan 

informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar 

yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ukuran 

perusahaan dilihat dari total assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan (Novari dan Lestari, 2016).   

 Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan yang 

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. jika perusahaan memiliki 

total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset 

yang ada diperusahaan tersebut. Jika dilihat dari sisi manajemen kemudahan yang 

dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan 

(Suharli, 2006 dalam Prasetia, Tommy, dan Saerang, 2014). Ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan ln of total assets, menurut 

Manoppo dan Arie (2016) dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 

  

 Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. 

semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya 

semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai 
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perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aset dengan nilai aset 

yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut (Novari & Lestari, 2016). Menurut Weston dan Bringham 

(2000) dalam Astohar (2017) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang besar dan 

mapan (stabil) akan lebih mudah ke pasar modal. kemudahan untuk ke pasar modal 

maka berarti fleksibilitas bagi perusahaan besar lebih tinggi serta kemampuan untuk 

mendapatkan dana dalam jangka pendek juga lebih besar dari pada perusahaan 

kecil. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya 

aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan 

maka akan semakin besar pula aktivitasnya. Ukuran perusahaan juga dapat 

dikaitkan dengan besarnya kekayaan yang dimiliki perusahaan (Fidyati, 2003 

dalam Astohar, 2017).  

 Total Assets atau total aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomik di masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas (IAI, 2016). Current 

asset are assets that a company expects to convert to cash or use up within one year 

or its operation cycle yang artinya adalah aset lancar adalah aset yang perusahaan 

harapkan dapat dikonversi perusahaan menjadi kas atau dapat digunakan dalam 

waktu satu tahun atau dalam siklus operasi (Weygandt, 2015). Plant assets adalah 

sumber daya yang memiliki tiga karakteristik. Memiliki bentuk fisik (ukuran dan 

bentuk yang jelas), digunakan untuk operasi bisnis, dan tidak untuk dijual ke 

konsumen. Sering juga disebut sebagai property, plant, and equipement; plant and 

equipment and fixed assets (Weygandt, 2015). Intangible assets adalah hak, hak 
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istimewa, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset yang 

umurnya lebih dari satu tahun dan tidak memiliki bentuk fisik (Weygandt, 2015).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetia, Tommy, dan Saerang (2014), 

Novari & Lestari (2016), Astohar (2017) mendapati hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lain halnya dengan hasil penelitian 

menurut Manoppo & Arie (2016), Dewi & Wirajaya (2013), dan Pantow, Murni, & 

Trang (2015) yang mendapati hasil bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas maka hipotesis ke 

tujuh adalah sebagai berikut:  

Ha7: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Ln TA berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

2.8 Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, 

Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan.  

Hasil penelitian Thaharah & Asyik (2016) mendapati hasil bahwa secara simultan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite 

audit, ROA, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Prasetia, 

Tommy, & Saerang (2014) memperoleh hasil bahwa struktur modal (DER), ukuran 

perusahaan (total assets), risiko perusahaan (Beta) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). Pantow, Murni, & Trang (2015) 

memperoleh hasil bahwa pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, ROA, dan 

struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

yang tercatat pada indeks LQ 45. Menurut Manoppo & Arie (2016) struktur modal, 
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ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2014.  

 

2.9 Model Penelitian 

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1  
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