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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Menurut Salvatore (2005) dalam penelitian Hermuningsih (2013) tujuan 

utama perusahaan yang telah go public adalah meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Oleh 

karena itu, perusahaan semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan nilai dari perspektif investor. 

Maka, nilai perusahaan juga bisa diidentifikasi dari nilai sahamnya. Informasi 

berupa nilai perusahaan ini sangat penting bagi calon investor. Nilai perusahaan 

mampu menggambarkan kondisi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, bagi 

calon investor penting untuk melihat dan menganalisis nilai perusahaan sasaran 

sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Dengan adanya informasi nilai 

perusahaan, calon investor mampu membandingkan dan memutuskan dari 

beberapa perusahaan yang dianggap paling menguntungkan. 

Dalam kaitannya dengan nilai perusahaan, terdapat faktor-faktor atau 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dari suatu 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut memberi dampak akan meningkatkan atau 

justru menurunkan nilai perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti dalam negeri akan dapat memberikan bukti terkait 

faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, antara lain 

penelitian dari Pantow, Murni, & Trang (2015), Saifulloh (2014), Prasetyorini 
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(2013), Setyorini & Puspaningsih (2013), Randy dan Juniarti (2011), Anugrah dan 

Herwiyanti (2014), dan Hermuningsih (2013). Selain peneliti-peneliti dalam 

negeri, peneliti-peneliti dari luar negeripun turut berpartisipasi untuk melakukan 

penelitian mengenai nilai perusahaan, seperti Ayadi, Ben-Ameur, & Fakhfakh 

(2016), Black, Kim, Jang, & Park (2015), Cheung, Chung, & Fung (2015), 

Mouselli & Hussainey (2014), dan Rashid & Islam (2013). 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat diidentifikasikan bahwa adanya 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu diantaranya adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, 

return on asset, struktur modal, intellectual capital, leverage, price earning ratio, 

growth opportunity, profitabilitas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen, likuiditas saham, dan corporate governance. Disamping 

membuktikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, 

penelitian-penelitian terdahulu dari peneliti luar negeri juga membahas cara untuk 

menilai saham perusahaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ayadi, Ben-

Ameur, & Fakhfakh (2016). 

Variabel yang pertama dari penelitian terdahulu adalah ukuran perusahaan 

(X1). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, 

log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini, 2013). Logika yang 

digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu adalah ukuran perusahaan (X1) 
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berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian-penelitian terdahulu 

yang membahas bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Prasetyorini (2013), 

Setyorini & Puspaningsih (2013), dan Pantow, Murni, & Trang (2015). Hasil 

penelitian dari Prasetyorini (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan (X1) 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y), artinya penelitian ini 

mendukung logika bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Kemudian yang 

kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini & Puspaningsih 

(2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan, artinya penelitian ini menolak logika bahwa X1 berpengaruh 

positif terhadap Y.  

Hasil penelitian dari Setyorini & Puspaningsih (2013) yang membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ini 

dikarenakan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian populasi dan 

sampel yang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009 – 2011 dengan kriteria perusahaan tersebut membagi 

dividen kas dari tahun 2009 – 2011 dan tidak mengalami kerugian selama periode 

tersebut. Ukuran perusahaan dalam penelitian tersebut dinyatakan dengan total 

aktiva. Metode analisis data dalam penilitian tersebut membutuhkan jenis data 

kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan. Oleh sebab itu, kesimpulan yang 

diambil dalam penelitian tersebut berdasarkan hasil olah data secara kuantitatif. 

Setyorini & Puspaningsih (2013) dalam penelitiannya mengatakan, dengan 

menggunakan tingkat signifikan sebesar α - 5%, diperoleh Pvalue sebesar 0,289, 
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dikarenakan Pvalue lebih besar dari 0,05, hal ini berarti pada variabel ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian terakhir yang menguji variabel X1 berpengaruh positif terhadap 

Y adalah penelitian dari Pantow, Murni, & Trang (2015). Hasil dari penelitian 

tersebut adalah X1 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Y, artinya 

penelitian ini menolak logika bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Hasil 

penelitian Pantow, Murni, & Trang (2015) menolak logika tersebut karena 

penelitian ini menggunakan populasi dan sampel data dari  perusahaan yang 

terdaftar pada indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan metode analisis 

data secara kuantitatif. Dari hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti tersebut 

terdapat kesimpulan bahwa ternyata para investor dalam proses membeli saham 

tidak mempertimbangkan ukuran perusahaannya. 

Variabel kedua adalah pertumbuhan penjualan (X2). Pertumbuhan 

penjualan menurut Indrawati dan Suhendro (2006) dalam penelitian Pantow et al. 

(2015) adalah perubahan total penjualan perusahaan. Pertumbuhan penjualan 

mencerminkan keberhasilan operasional perusahaan pada periode masa lalu dan 

dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan dimasa yang akan datang Pantow et 

al. (2015). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

pertumbuhan penjualan (X2) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y). 

Penelitian terdahulu yang membahas bahwasanya pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Pantow, Murni, & Trang (2015). Hasil penelitian dari Pantow et al. (2015) 

membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak signifikan 
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terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan naiknya 

pertumbuhan penjualan suatu perusahaan tidak dapat menaikkan nilai perusahaan 

secara signifikan. Meskipun demikian, penelitian ini masih tergolong sebagai 

penelitian yang mendukung logika bahwa X2 berpengaruh terhadap Y.  

Variabel ketiga adalah return on asset (X3). Return on asset menurut 

Husnan dan Pudjiastuti (2004:72) dalam penelitian Pantow et al. (2015) adalah 

rasio untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari 

kegiatan operasional perusahaan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

terdahulu adalah return on asset (X3) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang membahas bahwasanya return on asset 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan 

Pantow et al. (2015). Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa return on 

asset berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat 

menggambarkan bahwa jika return on asset tinggi maka harga saham dan nilai 

perusahaan juga akan mengalami peningkatan yang mampu menarik para calon 

investor. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini mendukung 

logika X3 berpengaruh positif Y. 

Variabel keempat adalah struktur modal (X4). Struktur modal menurut 

Riyanto (2001:22) dalam penelitian Pantow et al. (2015) adalah perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah  struktur 

modal (X4) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian-

penelitian terdahulu yang membahas bahwasanya struktur modal berpengaruh 
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positif terhadap nilai perusahaan antara lain penelitian yang dilakukan Pantow et 

al. (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih (2013). Hasil dari 

penelitian Pantow et al. (2015) membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Begitu pula dengan hasil 

penelitian Hermuningsih (2013) yang membuktikan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, kedua 

penelitian diatas mendukung logika bahwa X4 berpengaruh positif terhadap Y. 

Variabel kelima adalah intellectual capital (X5). Intellectual capital 

menurut Cheng et al., (2010) dalam penelitian Saifulloh (2014) merupakan 

jembatan antara sumber daya dan nilai dengan memfokuskan pada mencari cara 

yang terbaik untuk mengolah dan memanfaatkan nilai maksimal dari sumber daya 

yang tersedia. Logika yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah 

intellectual capital (X5) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y) melalui 

komponen-komponen berikut; human capital, structural capital, customer capital, 

organizational capital, innovation capital, dan process capital. Penelitian 

terdahulu yang membahas bahwasanya intellectual capital berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Saifulloh (2014). 

Hasil dari penelitian Saifulloh (2014) membuktikan bahwa intellectual capital 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga menguji 

komponen manakah yang menjadi komponen utama untuk menentukan kinerja 

keuangan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Komponen utama yang 

dimaksud diatas berdasarkan hasil penelitian Saifulloh (2014) yaitu innovation 
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capital melalui human capital. Dengan demikian, penelitian dari Saifulloh (2014) 

tergolong penelitian yang mendukung logika X5 berpengaruh positif terhadap Y. 

Variabel keenam adalah leverage (X6). Dengan menggunakan leverage 

menurut Weston dan Copeland (1999) dalam penelitian Prasetyorini (2013), 

perusahaan tidak hanya dapat memperoleh keuntungan namun juga dapat 

mengalami kerugian, karena leverage keuangan perusahaan membebankan risiko 

pada pemegang saham sehingga mempengaruhi return saham. Leverage 

merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan 

dalam mendanai investasi perusahaan (Prasetyorini, 2013). Logika yang 

digunakan pada penelitian terdahulu adalah leverage (X6) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang menguji leverage 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Prasetyorini (2013). 

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, artinya penelitian ini menolak logika bahwa X6 

berpengaruh postitif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

penelitian ini menggunakan jenis pengukuran kuantitatif dan model analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh 

peneliti didapatkan bahwasanya perbandingan penggunaan hutang terhadap modal 

justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam mendanai 

perusahaannya cenderung memilih untuk menggunakan modalnya sendiri 

(internal financing) daripada dengan cara berhutang. 

Variabel ketujuh adalah price earning ratio (X7). Nilai price earning ratio 

yang rendah memberikan informasi kepada investor bahwa harga saham 
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perusahaan dalam kondisi murah atau layak untuk dibeli karena berpotensi naik di 

masa datang yang berarti nilai perusahaan dalam kondisi bagus (Prasetyorini, 

2013). Logika yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah price earning 

ratio (X7) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu 

yang menguji price earning ratio berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dilakukan oleh Prasetyorini (2013). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa price earning ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya 

penelitian ini mendukung logika bahwa X7 berpengaruh postitif terhadap Y. 

Variabel kedelapan adalah growth opportunity (X8). Growth opportunity 

menurut Mai (2006) dalam penelitian Hermuningsih (2013) adalah peluang 

pertumbuhan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Logika yang digunakan 

pada penelitian terdahulu adalah growth opportunity (X8) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang menguji growth 

opportunity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh 

Hermuningsih (2013). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa growth 

opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya 

penelitian ini mendukung logika bahwa X8 berpengaruh postitif terhadap Y. 

Variabel kesembilan adalah profitabilitas (X9). Profitabilitas menurut Chen 

(2004) dalam penelitian Hermuningsih (2013) adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan 

efisiesi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Logika yang digunakan pada 

penelitian terdahulu adalah profitabilitas (X9) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang menguji profitabilitas berpengaruh 
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positif terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Hermuningsih (2013) dan 

Prasetyorini (2013). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih 

(2013) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyorini (2013) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Jadi, kedua penelitian diatas mendukung logika X9 berpengaruh 

positif terhadap Y. 

Variabel kesepuluh adalah keputusan investasi (X10). Investasi menurut 

Martono dan Harjito (2010) dalam penelitian Setyorini & Puspaningsih (2013) 

merupakan penanaman dana yang dilakukan suatu perusahaan ke dalam bentuk 

aset dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, keputusan investasi akan mempengaruhi struktur kekayaan 

perusahaan yakni perbandingan antara aset lancar dengan aset tetap. Logika yang 

digunakan pada penelitian terdahulu adalah keputusan investasi (X10) berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang menguji 

keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh 

Setyorini & Puspaningsih (2013). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Setyorini & Puspaningsih (2013) membuktikan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, artinya penelitian ini mendukung 

logika X10 berpengaruh positif terhadap Y.  

Variabel kesebelas adalah keputusan pendanaan (X11). Logika yang 

digunakan pada penelitian terdahulu adalah keputusan pendanaan (X11) 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang 
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menguji keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

dilakukan oleh Setyorini & Puspaningsih (2013). Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Setyorini & Puspaningsih (2013) membuktikan bahwa keputusan 

pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya penelitian ini 

menolak logika X11 berpengaruh positif terhadap Y. Keputusan pendanaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan memberi gambaran bahwa ada maupun 

tidaknya keputusan pendanaan tidak memberi dampak terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini dikarenakan metode analisis data dalam penilitian tersebut membutuhkan 

jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan. Oleh sebab itu, 

kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut berdasarkan hasil olah data 

secara kuantitatif. Setyorini & Puspaningsih (2013) dalam penelitiannya 

mengatakan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar α - 5%, diperoleh 

Pvalue sebesar 0,455, dikarenakan Pvalue lebih besar dari 0,05, hal ini berarti pada 

variabel keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Variabel keduabelas adalah kebijakan dividen (X12). Logika yang 

digunakan pada penelitian terdahulu adalah kebijakan dividen (X12) berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang menguji kebijakan 

dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Setyorini & 

Puspaningsih (2013). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Setyorini & 

Puspaningsih (2013) membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, artinya penelitian ini menolak logika X12 berpengaruh 

positif terhadap Y. Hal ini dikarenakan metode analisis data dalam penilitian 

tersebut membutuhkan jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan. 



17 
 

Oleh sebab itu, kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut berdasarkan 

hasil olah data secara kuantitatif. Setyorini & Puspaningsih (2013) dalam 

penelitiannya mengatakan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar α - 

5%, diperoleh Pvalue sebesar 0,067, dikarenakan Pvalue lebih besar dari 0,05, hal ini 

berarti pada variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

memberi gambaran bahwa kemampuan perusahaan untuk membagi dividen tidak 

berpengaruh terhadap keputusan calon investor.  

Variabel ketigabelas adalah likuiditas saham (X13). Logika yang 

digunakan pada penelitian terdahulu adalah likuiditas saham (X13) berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh 

likuiditas saham terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Cheung, Chung, & 

Fung (2015). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Cheung, Chung, & Fung 

(2015) membuktikan bahwa likuiditas saham berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, artinya penelitian ini mendukung logika X13 berpengaruh positif 

terhadap Y. 

Variabel keempatbelas adalah corporate governance (X14). Logika yang 

digunakan pada penelitian terdahulu adalah corporate governance (X14) 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y). Penelitian terdahulu yang 

menguji pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh 

Black, Kim, Jang, & Park (2015), Randy dan Juniarti (2011), dan Anugrah dan 

Herwiyanti (2014). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Black, Kim, Jang, & 

Park (2015) membuktikan bahwa corporate governance berpengaruh positif tidak 
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signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya penelitian ini mendukung logika X14 

berpengaruh positif terhadap Y. Penelitian kedua yang menguji pengaruh good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Randy dan 

Juniarti (2011). Penelitian ini juga membuktikan bahwa good corporate 

governance memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 

artinya penelitian ini mendukung logika X14 berpengaruh positif terhadap Y. Akan 

tetapi, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Anugrah dan Herwiyanti (2014) 

menghasilkan kesimpulan bahwa good corporate governance tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya penelitian ini tidak mendukung logika 

X14 berpengaruh positif terhadap Y.  

Variabel good corporate governance dalam penelitian sebelumnya, selain 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas. Logika yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah corporate 

governance (X14) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian terdahulu 

yang menguji pengaruh corporate governance terhadap profitabilitas dilakukan 

oleh Wilopo & Tjondro (2011) dan Riandi & Siregar (2011). Hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Wilopo & Tjondro (2011) membuktikan bahwa corporate 

governance berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, artinya 

penelitian ini mendukung logika X14 berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian kedua yang menguji pengaruh good corporate governance terhadap 

profitabilitas dilakukan oleh Riandi & Siregar (2011). Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa good corporate governance memiliki pengaruh positif 



19 
 

terhadap profitabilitas, artinya penelitian ini mendukung logika X14 berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas.  

Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitan terdahulu diatas dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yakni hasil yang konsisten dan hasil yang tidak 

konsisten. Beberapa hasil yang menunjukkan kekonsistenan variabel yaitu 

variabel struktur modal dan profitabilitas. Variabel struktur modal menunjukkan 

hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan adalah hasil 

hasil penelitian dari Pantow, Murni, & Trang (2015) dan Hermuningsih (2013). 

Variabel profitabilitas dari penelitian Prasetyorini (2013) dan Hermuningsih 

(2013) juga menghasilkan hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Variabel return on asset dari penelitian Pantow, Murni, & Trang 

(2015), likuiditas saham dari penelitian Cheung, Chung, & Fung (2015), 

intellectual capital oleh Saifulloh (2014), price earning ratio oleh Prasetyorini 

(2013), keputusan investasi oleh Setyorini & Puspaningsih (2013), pertumbuhan 

penjualan oleh Pantow et al. (2015), corporate governance oleh Black, Kim, Jang, 

& Park (2015) dan variabel growth opportunity dari penelitian yang dilakukan 

oleh Hermuningsih (2013) juga dibuktikan sebagai faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas.  

Kemudian, dari uraian beberapa hasil penelitian-penelitian diatas juga 

terdapat variabel yang belum konsisten. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan 

oleh Prasetyorini (2013) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

merupakan variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini & Puspaningsih 
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(2013) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan adalah variabel yang 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Setyorini & Puspaningsih (2013) didukung oleh Pantow et al. 

(2015) yang membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan adalah variabel 

yang berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain 

ukuran perusahaan, variabel yang belum konsisten dalam penelitian sebelumnya 

adalah good corporate governance. Black, Kim, Jang, & Park (2015) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa good corporate governance tidak signifikan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Anugrah dan Herwiyanti (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa good corporate governance tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Randy dan Juniarti (2011) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa good corporate governance memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Prasetyorini (2013) dalam penelitiannya menyarankan untuk penelitian 

selanjutnya supaya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan seperti good corporate governance dan earning per share (EPS). 

Selain itu, Setyorini & Puspaningsih (2013) dalam penelitiannya juga memberi 

saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas penelitiannya dengan 

melibatkan perusahaan selain perusahaan manufaktur, serta variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian selanjutnya dapat ditambahkan faktor eksternal, 

karena nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti misalnya 

tingkat bunga. 
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Akhirnya, berdasarkan pemaparan hasil penelitian-penelitian terdahulu 

diatas serta kelemahan-kelemahannya, pada penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti kembali variabel yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya yakni 

variabel ukuran perusahaan dan good corporate governance. Jadi, penelitian ini 

akan menggabungkan penelitian dari Prasetyorini (2013), Setyorini & 

Puspaningsih (2013), Pantow, Murni, & Trang (2015), Hermuningsih (2013), 

Randy dan Juniarti (2011), Black, Kim, Jang, & Park (2015), dan Anugrah dan 

Herwiyanti (2014). Penelitian ini memfokuskan untuk meneliti faktor-faktor dari 

internal perusahaan, untuk itu variabel yang dipilih merupakan kelompok variabel 

internal. Variabel dependen dari penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan 

variabel independen dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan good 

corporate governance serta varibel profitabilitas sebagai variabel kontrol. Namun, 

selain sebagai variabel kontrol, profitabilitas juga menjadi variabel dependen jika 

dihubungkan dengan good corporate governance.  

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Nilai Perusahaan 

Menurut Harmono (2009), dalam teori keuangan pasar modal harga saham 

di pasar disebut sebagai konsep nilai perusahaan. Harga saham yang digunakan 

umumnya mengacu pada harga penutupan (clossing price), dan merupakan harga 

yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar (Fakhruddin dan Hadianto, 

2001). Nilai perusahaan juga merupakan nilai dari persepsi para investor. 

Wahyudi dan Prasetyaning (2005) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan 
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tersebut dijual. Nilai perusahaan menjadi penting karena dengan melihat nilai 

perusahaan, investor mampu menilai kesehatan perusahaan secara keseluruhan. 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Hardiyanti dan Mahfud 

(2012) ada beberapa konsep yang menjelaskan nilai perusahaan antara lain nilai 

nominal, nilai intrinsik, nilai likuidasi, nilai buku, dan nilai pasar. Nilai nominal 

yaitu nilai yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dan berkaitan 

dengan hukum. Nilai intrinsik adalah nilai fundamental atau nilai saham yang 

sesungguhnya. Penentuan nilai intrinsik dapat dilakukan melalui dua pendekatan, 

yakni; analisis fundamental dengan menggunakan data keuangan perusahaan, 

seperti laba, dividen, penjualan, dan sebagainya; atau dengan cara analisis teknikal 

yang menggunakan data pasar (Harmono, 2009). Nilai likuidasi adalah nilai jual 

dari total asset yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban perusahaan. 

Nilai buku adalah nilai yang menunjukkan aset bersih yang dimiliki pemegang 

saham dengan memiliki saham. Nilai buku per saham artinya adalah perbandingan 

antara modal (common equity) dengan jumlah saham yang beredar (shares 

outstanding) (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). Nilai pasar adalah harga yang 

ditentukan oleh pasar pada saat tertentu (Harmono, 2009). 

Nilai perusahaan mampu meningkatkan kekayaan pemegang saham jika 

harga sahamnya meningkat. Semakin tinggi harga saham, semakin banyak 

keuntungan yang didapat para pemegang saham. Nilai perusahaan menurut 

Brigham dan Gapenski (2006) dalam Hermuningsih (2013), dapat diukur dengan 

price to book value (PBV), yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai 

buku per saham.  
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2.2.2. Teori Keagenan 

Konsep nilai perusahaan ini dapat dikembangkan melalui agency theory. 

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah hubungan kontrak 

antara satu orang atau lebih yang bertindak sebagai principal (pemegang saham) 

dengan orang lain yang bertindak sebagai agen (manajer) untuk melakukan jasa 

kepentingan principal termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pembuatan 

keputusan. Agen (manajer) memiliki kewajiban kepada prinsipal (pemegang 

saham) untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan apa 

yang telah didelegasikan atau diamanatkan prinsipal kepada agen tersebut 

(Emirzon, 2007). Agen (manajer) yang berkewajiban mengelola perusahaan 

tersebut tentu akan memiliki informasi yang lebih daripada pricipal (pemegang 

saham), maka timbulah perbedaan informasi dalam hubungan keagenan ini yang 

disebut dengan assimetry information. Disamping itu, perbedaan kepentingan juga 

dapat memicu adanya konflik keagenan. Pihak principal tentu menginginkan 

keuntungan dengan pencapaian return yang maksimal atas dana yang telah 

diinvestasikan, sedangkan agen cenderung mementingkan kepentingan individu 

yakni peningkatan kompensasi atas kinerja yang dihasilkan. Maka, dengan adanya 

masalah dari hubungan keagenan ini timbulah biaya yang disebut dengan agency 

cost (biaya keagenan) sehingga proses untuk meningkatkan nilai perusahaan 

terganggu. Nilai perusahaan akan berkurang seiring dengan meningkatnya konflik 

keagenan, begitu pula sebaliknya (Jensen & Meckling, 1976).  
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2.2.3. Teori Signaling 

Bringham dan Houston (2006) mendefinisikan signal sebagai suatu tindakan 

dari manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Berdasarkan teori ini, 

perusahaan yang memiliki nilai tinggi akan memberikan signal ke pasar lebih kuat 

daripada perusahaan dengan nilai rendah. Dalam teori ini diungkapkan bahwa 

investor mampu melihat kondisi perusahaan baik perusahaan yang memiliki nilai 

tinggi dan prospek bagus maupun perusahaan yang memiliki nilai rendah dan 

prospek kurang bagus. Oleh karena itu tentu investor akan memilih perusahaan 

profitabel karena perusahaan yang profitabel memiliki prospek yang bagus. 

Perusahaan yang profitabel atau memiliki nilai perusahaan yang tinggi dapat 

tercermin dari harga saham yang tinggi.  

2.2.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, 

log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini, 2013). Ukuran perusahaan 

dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (investor dan kreditor) akan 

perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat kepercayaan 

masyarakat akan semakin tinggi. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka 

semakin mudah perusahaan untuk mengakses modal di pasar. Kemudahan akses 

modal tersebut ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dan prospek yang 

baik sehingga dapat memberikan pengaruh postitif terhadap nilai perusahaan 

(Hardiyanti & Mahfud, 2012). Itturiaga dan Sanz (1998) dalam Setyorini & 
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Puspaningsih (2013) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan bisa dinilai dengan besarnya 

aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional yang dimiliki oleh perusahaan 

(Prasetyorini, 2013).  

2.2.5. Good corporate governance 

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan 

struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik 

Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai 

etika (Sutedi, 2011). Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI), corporate governance adalah seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Secara sederhana, 

corporate governance diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance akan mendapatkan keuntungan yakni terciptanya nilai tambah untuk 

pemegang saham, artinya perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam 

memperoleh modal dari pasar modal. 

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai good corporate governance 

perusahaan harus menerapkan asas-asas dari good corporate governance. Asas-
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asas tersebut menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang 

tertuang dalam Pedoman Umum GCG Indonesia (2006) dalam bukunya Sutedi 

(2011), terdapat 5 asas yaitu: 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Independensi, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada penelitian ini, item yang dipilih untuk menilai good corporate 

governance adalah kepemilikian manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

direksi, komisaris independen, dan komite audit. Lima item tersebut dipilih karena 
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kelimanya berdasarkan pada asas good corporate governance yakni transparansi, 

independensi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan kewajaran.  

2.2.5.1. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif turut serta dalam proses pengambilan keputusan perusahaan 

(Direktur dan Komisaris) (Wahidahwati, 2002). Kepemilikan manajerial 

merupakan hak kompensasi karyawan yang diberikan oleh perusahaan. 

Kepemilikan manajerial ini dapat diukur dari jumlah persentase saham yang 

dimiliki manajemen atas perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial dapat 

digunakan untuk meminimalisir masalah yang timbul dari hubungan keagenan 

dan sebagai kendali dalam proses peningkatan nilai perusahaan melalui 

mekanisme pengawasan dan pengendalian atas kinerja manajemen. Mekanisme 

pengawasan dan pengendalian tersebut tentu harus mengacu pada peraturan 

perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan (pertanggungjawaban). 

Disamping itu, pemegang saham juga harus memperhatikan dan memenuhi hak-

hak kepentingan stakeholder lainnya sesuai peraturan-peraturan (kewajaran). Hal-

hal tersebut dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas perusahaan yakni 

kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga 

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Oleh karena itu kepemilikan 

manajerial dipilih karena mampu memenuhi asas good corporate governance. 

2.2.5.2. Kepemilikan Institusional 

Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yakni 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusioanl. Kepemilikan Institusional 
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menurut Tarjo dalam penelitian Ayu & Budiasih (2015), merupakan jumlah 

saham suatu perusahaan yang dimiliki atau dibeli oleh institusi (lembaga) lain di 

luar perusahaan. Institusi-institusi tersebut diataranya adalah perusahaan asuransi, 

perusahaan investasi, bank, dan kepemilikan oleh institusi lainnya. Perusahaan 

yang struktur kepemilikannya terdapat kepemilikan institusional akan 

mendapatkan kepercayaan lebih dari pasar. Hal ini dikarenakan fungsi dari 

kepemilikan institusional adalah untuk mengurangi agency problem. Masalah 

keagenan yang timbul dari hubungan keagenan dapat dikurangi dengan 

mekanisme ini karena para pemegang saham institusional akan mengawasi 

perusahaan sehingga manajemen tidak bertindak self interest dan merugikan pihak 

lain. Sehingga, pemenuhan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dapat 

diberikan secara adil. Oleh karena itu kepemilikan institusional dipilih karena 

mampu memenuhi asas good corporate governance. 

2.2.5.3. Dewan Direksi 

Menurut KNKG (2006) dalam bukunya Sutedi (2011), Dewan Direksi 

merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara 

kolegial dalam mengelola perusahaan. Kedudukan Dewan Direksi dalam 

perusahaan adalah setara dan salah satunya dapat sebagai Direktur Utama. Fungsi 

pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu 

kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan 

tanggung jawab sosial (KNKG, 2006). Oleh karena itu untuk mengelola 

perusahaan, Direksi akan membuat strategi-strategi jangka panjang maupun 

pendek yang berkaitan dengan lima tugas tersebut. Jumlah Dewan Direksi dalam 
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perusahaan akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Jumlah Dewan Direksi yang 

baik sesuai Pedoman Good Corporate Governance Indonesia yang dibuat oleh 

KNKG (2006) dalam bukunya Sutedi (2011) adalah yang disesuaikan dengan 

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam 

pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan yang memiliki Dewan Direksi lebih 

banyak dapat mengawasi proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif daripada 

yang memiliki Dewan Direksi sedikit. Sehingga, asas good corporate governance 

dapat terpenuhi. 

2.2.5.4. Komisaris Independen 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT) dalam bukunya Sutedi (2011), sebuah Perseroan Terbatas harus 

memiliki kelembagaan komisaris sebagai salah satu organ perusahaan. Dewan 

Komisaris ini bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan 

pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik 

mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada 

Direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk 

kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 

114 ayat (1) jo. Pasal 108 UUPT). Kedudukan Komisaris dalam suatu perusahaan 

ini merupakan kedudukan yang sangat strategis dalam pengelolaan perusahaan 

yang berdasarkan pada asas-asas good corporate governance. Prinsip kewajaran, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparansi dapat tercermin dengan 

adanya Dewan Komisaris. Sedangkan, untuk dapat mengimplementasikan prinsip 

independensi, maka sebuah perusahaan harus memiliki Komisaris Independen. 
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Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya 

(Sutedi, 2011). Komisaris independen harus menyediakan informasi yang 

transparan dan relevan terkait perusahaan dan usahanya kepada pemegang saham 

tanpa mengesampingkan pemegang saham minoritas (transparansi dan 

kewajaran). Disamping itu, meskipun komisaris independen memberi informasi 

ke pemegang saham, komisaris independen tidak terikat dengan pemegang saham 

maupun perusahaan (independensi). Komisaris independen juga harus menaati 

peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya (pertanggung-

jawaban). Dengan demikian, adanya komisaris independen dapat mewakili 

mekanisme good corporate governance. 

2.2.5.5. Komite Audit 

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi. 

Menurut KNKG (2006) dalam bukunya Sutedi (2011), Komite Audit bertugas 

membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan 

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) 

struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) 

pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar 

audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen. Keberadaan Komite Audit didalam perusahaan dalam mengurangi 

agency problem jika Komite Audit mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan 

baik. Disamping itu, mekanisme good corporate governance juga dapat terpenuhi. 

2.3. Pengembangan Hipotesa 
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2.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana besar kecilnya 

perusahaan dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara antara lain dengan total 

aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini, 2013). Itturiaga dan 

Sanz (1998) dalam Setyorini & Puspaningsih (2013) menyatakan bahwa semakin 

besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaannya. Hal ini 

dikarenakan perusahaan yang memiliki ukuran besar akan mendapatkan 

kepercayaan yang lebih dari pasar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

kecil sehingga perusahaan besar memiliki akses pendanaan dari pasar yang lebih 

luas. Kemudian, signaling theory juga menjelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki akses pendanaan yang luas dapat memberi sinyal positif kepada para 

investor dan memberi prospek yang baik sehingga dapat memberi pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan merupakan 

salah satu pertimbangan investor dalam membuat keputusan investasi.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyorini (2013), 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.3.2. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. Agency Theory menurut Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan bahwa principle dan agent memiliki kepentingan atau tujuan yang 
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berbeda. Dalam mencapai tujuan tersebut manajemen memiliki informasi yang 

lebih banyak dari pada pemegang saham sehingga menimbulkan konflik keagenan 

yang disebut dengan agency problem yang disebabkan karena adanya assimetry 

information atau ketidaksamaan informasi karena adanya pemisahan antara 

kepemilikan dan fungsi pengendalian. Maka mekanisme corporate governance  

ini dapat digunakan untuk mengatasi agency problem tersebut. Sebagai contoh, 

menurut Keown et al. (2000), kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai 

cara untuk mengurangi konflik keagenan ini dengan cara mensejajarkan 

kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer akan bertindak 

sesuai dengan kebutuhan pemegang saham. Adanya komisaris independen juga 

dapat menengahi masalah yang terjadi antara pengelola perusahaan dengan 

stakeholder karena komisaris independen tidak terikat pada siapapun. Oleh karena 

itu, dengan sejajarnya pemegang saham dan fungsi pengendalian maka biaya 

keagenan akan berkurang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional lainnya serta dengan adanya organ yang mengawasi pengendalian dan 

pengelolaan perusahaan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa 

kepercayaan dan nilai tambah dari investor yang akan mengakibatkan naiknya 

harga saham.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Randy dan Juniarti 

(2011), bahwa good corporate governance berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H2 : Good corporate governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran perlu dibuat untuk mempermudah dalam memahami 

arah penelitian yakni pengaruh ukuran perusahaan dan good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan. Kerangka pemikiran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Arah Penelitian 
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