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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Nilai Perusahaan 

     2.1.1 Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang tercermin dalam 

harga saham perusahaan (Agustine, dkk. 2014). Samisi dan Ardiana (2013) 

menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh 

investor karena kemakmuran pemegang saham akan tercermin dalam nilai 

perusahaan. Menurut Sukirni (2012) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan 

investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan akan tercermin dalam harga 

saham perusahaan (Dewi, dkk, 2013). 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai perushaan 

adalah persepsi investor terhadap perusahaan yang tercermin dari harga pasar 

saham. Harga pasar saham menunjukkan harga yang bersedia dibayar oleh 

investor. Harga pasar saham dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai 

bukunya. Harga saham akan tinggi ketika perusahaan memiliki kesempatan yang 

lebih banyak untuk berinvestasi mengingat hal tersebut akan meningkatkan 

pendapatan pemegang saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai 

perusahaan tinggi. Harga saham dan nilai perusahaan mengikhtisarkan penilaian 
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kolektif investor tentang seberapa baik keadaan suatu perusahaan, baik kinerjanya 

saat ini ataupun prospek masa depannya. Semakin tinggi harga saham perusahaan 

maka akan semakin tinggi nilai perusahaan. 

Chistiawan dan Tarigan (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa 

konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan yaitu: 

1. Nilai Nominal 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara normal pada anggaran 

dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan 

juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. 

2. Nilai Pasar 

Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan dijual di pasar saham. 

3. Nilai Interinsik 

Nilai interinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu 

pada nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai 

interinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai 

perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan mengahasilkan 

keuntungan di kemudian hari. 

4. Nilai Buku 

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total 

asset dan total hutang dengan jumlah saham yang beredar. 
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5. Nilai Likuiditas 

Nilai likuiditas adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuiditas dapat dihitung 

dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan 

neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 

Dalam penelitian ini lebih menekankan nilai perusahaan pada nilai pasarnya 

yang dapat diproksikan dengan harga saham, dengan melihat harga saham 

perusahaan para investor dapat menilai secara garis besar kondisi dari setiap 

perusahaan, karena harga saham mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri. 

Penelitian ini nilai perusahaan yang diproksikan dengan harga saham dihitung 

menggunakan metode perhitungan Tobin’s Q, metode perhitungan Tobin’s Q ini 

digunakan kerena nilai pasar ekuitas, unsur hutang, dan unsur ekuitas dimasukkan 

kedalam perhitungan sehingga dapat memberikan informasi yang terbaik. 

Semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi nilai Tobin’s Q. Hal ini 

juga diperkuat dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Mukhtaruddin, dkk. (2014), Dewi, dkk. (2013), Marchyta dan Astuti (2013),  

Munawaroh (2013), dan Anwar dan Masodah (2013). 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang nilai 

perusahaan, berikut adalah penelitian terdahulu tentang nilai perusahaan: 
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Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Sudarsono, 

dkk. (2015) 

Peran good 

corporate 

governance dalam 

memaksimalkan 

manajemen 

produktif terhadap 

nilai perusahaan 

1. GCG diproksikan dalam 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan 

dewan direksi berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

2. Manajemen produktif  

berpengaruh pada nilai 

perusahaan 

2. Agustine, dkk. 

(2014) 

 

Pengaruh 

corporate social 

responsibility 

terhadap nilai 

perusahaan 

1. Secara serempak CSR, 

prosentase kepemilikan 

manajemen, ROA, interaksi 

antara CSR dan prosentase 

kepemilikan manajemen, dan 

interaksi antara CSR dan ROA 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

2. CSR tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Prosentase kepemilikan 

manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

4.  Profitabilitas (ROA) 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Interaksi antara CSR dan 

prosentase kepemilikan 

manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Interaksi antara CSR dan 

profitabilitas (ROA) 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.   

3. Repi, dkk. 

(2014) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

nilai perusahaan 

subsektor 

perbankan pada 

BEI dalam 

1. ROA, ROE, Risiko 

Perusahaan, LDR, dan NPL 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

2. Secara parsial ROA 

berpengaruh positif dan 
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menghadapi MEA signifikan, terhadap nilai 

perusahaan, ROE berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan,  

3. Risiko Perusahaan dan LDR 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan NPL 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

4. Mukhtaruddin, 

dkk. (2014) 

Pengaruh good 

corporate 

governance dan 

corporate social 

responsibility 

terhadap nilai 

perusahaan 

(perusahaan yang 

terdaftar di BEI) 

1. Corporate governance dengan 

proksi kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan, kepemilikan 

isntitusional tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Corporate social responsibility 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai peusahaan. 

5. Dewi, dkk. 

(2013) 

Pengaruh struktur 

modal terhadap 

nilai perusahaan 

(studi pada sektor 

pertambangan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2009-2012) 

3. Terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan 

variabel bebas DAR dan DER 

terhadap variabel terikat 

Tobin’s Q.  

4. Terdapat pengaruh signifikan 

secara parsial variabel bebas 

DAR terhadap variabel terikat 

Tobin’s Q. 

6. Gayatri dan 

Mustanda 

(2013) 

Pengaruh struktur 

modal, kebijakan 

dividen dan 

keputusan investasi 

terhadap nilai 

perusahaan 

1. Struktur modal dan keputusan 

investasi berpengaruh positif 

signifkan terhadap nilai 

perusahaan,  

2. Kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

7. Hemastuti 

(2013) 

Pengaruh 

profitabilitas, 

kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, 

keputusan investasi 

dan kepemilikan 

insider terhadap 

nilai perusahaan 

1. Terdapat 2 variabel 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, yang meliputi 

profitabilitas dan keputusan 

investasi. 

2. Terdapat 3 variabel tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, yang meliputi 
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kebijakan dividen, kebijakan 

hutang, dan kepemilikan 

insider. 

8. Limbago dan 

Juniarti (2013) 

Pengaruh family 

control terhadap 

profitabilitas dan 

nilai Perusahaan  

1. Family control berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas dan tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Variabel size dan variabel 

sales growth berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

profitabilitas dan tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Variabel leverage tidak 

berpengaruh pada profitabilitas 

dan berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

9. Marchyta dan 

Astuti (2013) 

Struktur modal dan 

karakteristik 

perusahaan 

terhadap 

profitabilitas dan 

nilai perusahaan. 

Perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar pada 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

tahun 2005-2013 

1. Hutang jangka panjang 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

2. Total hutang berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Karakteristik perusahaan yang 

diukur dengan firm size 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas maupun 

nilai perusahaan, tetapi 

likuiditas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan.  

4. Firm growth sendiri 

menunjukkan pengaruh tidak 

signifikan baik terhadap 

profitabilitas maupun nilai 

perusahaan, yang 

mengindikasikan variabel 

kontrol yang digunakan kurang 

baik. 

10. Munawaroh 

(2013) 

Pengaruh 

profitabilitas 

terhadap nilai 

perusahaan dengan 

corporate social 

responsibilty 

1. Return On Aseets (ROA) 

berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan,  

2. Return On Equity (ROE) dan 

Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh terhadap nilai 
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sebagai variabel 

moderating 

perusahaan,  

3. Variabel Corporate Social 

Responsibility tidak mampu 

mempengaruhi hubungan 

antara Return On Aseets 

(ROA) dan Net Profit Margin 

(NPM) terhadap nilai 

perusahaan.  

4. Variabel Corporate Social 

Responsibility mampu 

mempengaruhi hubungan 

antara Return On Equity 

(ROE) terhadap nilai 

perusahaan. 

11.  Samisi dan 

Ardiana (2013) 

Pengaruh struktur 

pendanaan 

terhadap nilai 

perusahaan dengan 

kepemilikan 

manajerial sebagai 

variabel moderasi 

1. Struktur pendanaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Kepemilikan manajerial tidak 

mampu memoderasi hubungan 

antara struktur pendanaan 

dengan nilai perusahaan.  

4. Memasukkan variabel kontrol 

ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan dalam model 

regresi, ditemukan bahwa 

pengaruh struktur pendanaan 

dan kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan 

merupakan hubungan yang 

nonmonotonic.  

5. Variabel ukuran perusahaan 

dan umur Perusahaan secara 

parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

12. Welley dan 

Untu (2013) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

nilai perusahaan di 

sektor pertanian 

pada bursa efek 

indonesia tahun 

1. Struktur modal, profitabilitas 

dan resiko perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahan  

2. Secara parsial struktur modal 

dan resiko perusahaan 

berpengaruh negatif dan tidak 
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2010-2013 signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

4. Variabel kontrol ukuran 

perusahaan, pengaruh struktur 

modal dan profitablitas 

terhadap nilai perusahaan 

meningkat meskipun tidak 

signifikan.  

13. Tjandrakirana 

dan Monika 

(2012) 

Pengaruh kinerja 

keuangan terhadap 

nilai perusahaan 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

1. ROA (Return on Asset) dan 

ROE (Return on Equity) 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan secara bersamaan.  

2. ROE (Return on Equity) 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Bedasarkan penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian ini menjelaskan 

tentang teori-teori yang mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan dua 

teori yang mendasari penelitian yaitu: agency theory dan signalling theory. 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Agency Theory 

Agency theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual 

antara principals dan agents. Dalam hal ini principals adalah pemilik atau 

pemegang saham, sedangkan yang dimaksud dengan agents adalah manajemen 

yang mengelola perusahaan. Agency theory menekankan akan pentingnya 

pemisahan kepentingan antara principal dan agent. Disini terjadi penyerahkan 

pengelolaan perusahaan dari principals kepada agents. Tujuan dari pemisahaan 

pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar principals memperoleh 

keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin ketika 
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perusahaan tersebut dikelola oleh agents. Hal ini juga seperti yang diungkapkan 

(Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2012), teori agensi menunjukkan 

pentingnya pemisahkan kepemilikan antara manajemen perusahaan dengan 

pemilik perusahaan. Tujuan dari sistem pemisahan adalah untuk menciptakan 

efisiensi dan efektifitas dengan mempekerjakan agen profesional dalam mengelola 

perusahaan dan Scott (2011) menjelaskan bahwa “teori keagenan (agency theory) 

merupakan hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang timbul antara 

principal dengan menggunakan jasa agent untuk kepentingan principal”. Secara 

garis besarnya, principal bukan hanya pemilik, tapi juga kreditur, pemegang 

saham, maupun pemerintah. Dalam agency theory digunakan untuk memecahkan 

konflik agensi, hal ini diungkapkan oleh Samisi dan Adriana (2013) menyatakan 

bahwa konflik agensi terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemilik dan 

manajer. Di satu sisi pemilik ingin manajer bekerja keras untuk memaksimalkan 

kepentingan pemilik. Di sisi lain, manajer juga cenderung berusaha untuk 

memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Konflik kepentingan ini 

menimbulkan cost, yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan kontrak 

antara agents dan principals karena adanya asimetri informasi dan Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) adanya masalah keagenan memunculkan biaya 

keagenan yang terdiri dari:  

i.      The monitoring expenditure by the principle (Monitoring Cost), yaitu biaya 

pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku dari 

agent dalam pengalolaan perusahaan. 

http://www.fcgi.or.id/
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ii.    The bounding expenditure by the agent (Bounding Cost), yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa agent tidak bertindak yang 

merugikan principal. 

iii.    The residual loss, yaitu penurunan tingkat utilitas principal maupun agent 

karena adanya hubungan agensi. 

Dalam perkembangan agency theory, agency theory diterapkan pada 

pengelola perusahaan yang selalu dikontrol dan dikendalikan untuk memastikan 

bahwa pengelola dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan 

yang berlaku, Dari semua itu menimbulkan perspektif agency relationship, 

dimana agency relationship adalah dasar untuk bagaimana para pemilik 

(pemegang saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi 

mereka, yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan–kecurangan 

yang akan merugikan para pemegang saham yang disebut dengan konflik agensi. 

2.3.2 Signalling Theory  

Signalling theory menurut Leland dan Pyle (2011) merupakan penyampaian 

informasi dari pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik 

mengenai perusahaannya dan menyampaikan informasi tersebut kepada calon 

investor untuk yakin berinvestasi di perusahaan. Signalling theory akan 

memberikan sinyal–sinyal berupa informasi perusahaan kepada investor yang 

berguna dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan tersebut (Midiastuty, 2013). Signalling theory menurut Brigham dan 

Houston (2011) adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang 
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memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan. Signalling theory menjelaskan tentang penyampaian 

informasi, Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Informasi tersebut dapat berupa 

informasi akuntansi dan informasi non–akuntansi. Sinyal-sinyal tersebut 

digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu informasi dimanfaatkan 

perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya. 

Signalling theory merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajer untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan.  

Dengan demikian signalling theory menekankan akan pentingnya informasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal 

perusahaan. Informasi akuntansi dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan 

pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan sehingga investor 

akan lebih mudah dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan. Sedangkan 

informasi non–akuntansi dapat berupa informasi mengenai data perusahaan yang 

berhubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan.  

Dalam hal ini investor memerlukan informasi yang lengkap, relevan, akurat 

dan tepat waktu sehingga dapat memberikan kontribusi langsung di dalam 

menentukan berbagai tindakan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam hal pengambilan keputusan. Secara normatif tujuan keputusan keuangan 

adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Signalling theory, awalnya 

dikembangkan untuk menjelaskan masalah asimetri informasi. 
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 Menurut Morris (1987), teori sinyal menunjukkan bagaimana masalah 

asimetris informasi dalam pasar dapat dikurangi dengan memberikan sinyal 

informasi yang lebih banyak kepada pihak lain. Asimetri informasi dapat 

dikurangi dengan cara salah satu pihak memberikan sinyal informasi kepada pihak 

lain dan itu menjadi tanggungjawab manajer, manajer juga mendapatkan 

tanggungjawab untuk mengatur kinerja perusahaan seperti meningkatnya 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan, keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

yang dapat dijadikan sinyal oleh manajer terhadap pihak eksternal perusahaan, 

terutama bagi pihak investor. 

2.4 Pemilihan Variabel Independen 

Pada bagian ini menjelaskan tentang variabel–variabel independen yang 

digunakan penulis berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang 

digunakan, sehingga tercipta variabel–variabel independen sebagai berikut: 

2.4.1  Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahan 

(Sudarsono, dkk. 2015). Dengan saham yang mereka miliki, manajemen merasa 

memiliki andil dalam perusahaan baik sebagai pengambil keputuan maupun dalam 

tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Sehingga pada akhirnya 

kinerja manajemen akan semakin baik dan berpengaruh pada peningkatan nilai 

perusahaan. Menurut Samisi dan Ardiana (2013) dengan adanya kepemilikan 

manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan 

keinginan pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab 
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dalam mencapai kemakmuran pemegang saham. Hal ini sesuai dengan teori 

agensi yang menyatakan bahwa hubungan yang timbul karena adanya kontrak 

yang timbul antara principal dengan menggunakan jasa agent untuk kepentingan 

principal. Menurut Siallagan dan Machfoedz (2013) dengan adanya kepemilikan 

saham manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan 

principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan 

nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai 

akibat kepemilikan manajemen yang meningkat.  

2.4.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional menurut Mukhtaruddin, dkk. (2014), 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, 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 (Moradi, dkk. 2012). Keberadaan investor institusional juga dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan 
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yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset 

perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institisional bertindak sebagai 

pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Menurut 

(Kusumawati, (2011) tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

agar dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatian terhadap 

kinerja perusahaan sehingga akan dapat mengurangi perilaku oportunistik atau 

perilaku mementingkan diri sendiri. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh 

institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 

menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 

2.4.3 Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan 

manajer, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional 

Kebijakan Governance, 2013). Dewan komisaris memegang peranan penting 

dalam pelaksanaan kinerja perusahaan. Secara teori dan praktik berdasarkan teori 

agensi, tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan 

terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas 

dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan peseroan, serta meninggalkan 

keputusan yang tidak menguntungkan (Forum for Coporate Governance in 

Indonesia, 2012). Hal ini sejalan dengan esensi corporate governance, yaitu 
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meningkatkan nilai perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap shareholders dan 

stakeholders lain. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance 

yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas (Sulistyanto, 2013). 

2.4.4 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan menghasilkan laba (profit) selama 

periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara 

keseluruhan maupun modal sendiri (Agustine, dkk. 2014). Sedangkan pengertian 

profitabilitas menurut Repi, dkk. (2014) adalah: “Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif”. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu ukuran 

yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Profitabilitas penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan 

apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan 

datang (Hermuningsih, 2013). Hal ini dijelaskan dengan Signalling theory yakni 

profitabilitas akan memberikan sinyal–sinyal berupa informasi kinerja perusahaan 

berupa kemampuan perusahaan dalam mengasilkan laba, hal ini berguna dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai perusahaan tersebut. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi berkaitan 
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dengan prospek perusahaan yang baik di masa yang akan datang sehingga akan 

menjadi sinyal bagi investor untuk meningkatkan permintaan sahamnya. 

Perusahaan akan berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi 

tingkat profitabilitasnya maka kelangsungan hidup perusahaan akan semakin 

terjamin. Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung menggunakan rasio Return of 

Asset (ROA), ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keefisienan 

manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

(Wiagustini, 2012). 

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis  

Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan utama dari perusahaan 

(Moniaga. 2013). Fungsi manajemen yang terdiri dari 3 keputusan yaitu 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen yang di 

implementasikan dalam kegiatan sehari–hari untuk menghasilkan laba. Laba yang 

diperoleh diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari 

makin tingginya harga saham sehingga kemakmuran para pemegang saham 

dengan sendirinya akan bertambah Hemastuti (2013). 

Dalam agency theory, mengatur hubungan pemegang saham digambarkan 

sebagai hubungan antara agent dengan principal, dimana manajer sebagai agent 

dan shareholder sebagai principal. Agent diberikan mandat oleh shareholder 

(principal) untuk menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Anthony dan 

Govindarajan (2011) mengatakan bahwa hubungan agensi terjadi apabila satu 

pihak sebagai principal sepakat memakai pihak lain (agent) untuk melaksanakan 

beberapa jasa dan dalam melakukannya principal membuat keputusan otoritas 
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bagi agent. Di dalam perusahaan, pemegang saham adalah principal dan para 

manajer (CEO atau CFO) adalah agent mereka. 

Suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer bertindak untuk 

kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam kondisi 

ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang 

menjadi masalah dasar dalam agency theory, yaitu adanya konflik kepentingan.  

Teori keagenan lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang 

efisien dalam hubungan antara principal dengan agent. Kontrak yang efisien 

adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tetang hak dan 

kewajiban sehingga dapat meminimumkan timbulnya konflik keagenan. 

Harga saham yang dimiliki pemegang saham dipercayakan pengelolaan 

sahamnya kepada manajer. Manajer melakukan pengelolaan saham agar nilai 

perusahaan meningkat. Samisi dan Ardiana (2013) menyatakan untuk mencapai 

nilai perusahaan para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para 

profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. Pengelolaan saham 

yang dilakukan oleh manajer perusahaan, dimana manajer diberikan hak untuk 

memilik sekian persen saham perusaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan 

sebagai salah satu cara meningkatkan kinerja manajer dalam mengelola 

perusahaan terutama mengelola saham perusahaan. 

Dalam signalling theory dijelaskan tentang hubungan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan nilai perusahaan. Signalling theory akan memberikan 

sinyal–sinyal berupa informasi kinerja perusahaan berupa kemampuan perusahaan 
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dalam mengasilkan laba kepada investor yang berguna dalam hal pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan nilai perusahaan tersebut. 

Tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris. Ketiga variabel ini 

bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan manajerial akan 

membuat manajer lebih bertanggungjawab terhadap perusahaannya karena 

manajer yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan 

akan tetapi ikut serta dalam pengambilan keputusan sebagaimana pemegang 

saham lainnya demi tercapainya tujuan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan 

manajerial ini diharapkan manajer akan bekerja beriringan dengan pemegang 

saham karena tindakan yang dilakukan manajer dalam mengelola perusahaan akan 

berdampak pada kinerja manajemen.  

Kinerja manajemen yang bagus akan menghasilkan tingkat profitabilitas 

yang tinggi sehingga dapat menjadi sinyal bagi investor untuk menanamkan 

modal pada perusahaan tersebut yang tercermin pada permintaan saham yang 

tinggi di pasar modal. Semakin tinggi permintaan saham maka akan semakin 

tinggi pula nilai perusahaannya, namun kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi 

juga dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial 

yang tinggi, manajer akan mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan 

perusahaan sehingga menyebabkan kesulitan bagi pemegang saham untuk 

mengendalikan tindakan manajer yang dapat merugikan perusahaan (konflik 

keagenan). Oleh karena itu kepemilikan institusional sangat dibutuhkan untuk 

mengurangi konflik keagenan.  
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Adanya kepemilikan institusional dalam bentuk perusahaan akan 

meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insiders 

(Mukhtaruddin, dkk. 2014). Dengan demikian tindakan manajer yang dapat 

mengurangi laba perusahaan dapat diminimalisasi sehingga dapat menambah nilai 

perusahaan. peran dewan komisaris diharapkan akan meminimalkan konflik 

keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya 

dewan komisaris akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh 

pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.  

Meningkatnya tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan juga akan 

meningkat sehingga akan menarik para investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan. Dengan demikian profitabilitas 

menjadi variabel yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan 

profitabilitas terdapat dalam perusahaan maka secara efektif dan efisien akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan dewan komisaris sebagai variabel independen yang akan 

mengatasi konflik keagenan di dalam perusahaan, serta profitabilitas sebagai 

variabel independen yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan begitu perusahaan akan berjalan secara efektif dan 

efisien. Semakin baik kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris, dan profitabilitas maka akan semakin baik nilai perusahaan. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka variabel yang terkait 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

    (+) 

  

    (+) 

  

    (+) 

  

                                        (+)                                            

                           Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

Pada sub-bab ini akan menjelaskan lebih lanjut pengaruh variabel-variabel 

yang digunakan penelitian, teori yang digunakan dan dukungan peneliti 

sebelumnya sehingga tercipta hipotesis. 

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki 

oleh manajer (Anwar dan Masodah, 2013). Kepemilikan manajerial merupakan 

proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahan (Sudarsono, dkk. 2015). Teori agensi mengatur 
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hubungan antara agent dan principal, dimana agent diberikan kepercayaan oleh 

shareholder (principal) untuk menjalankan bisnis, dalam menjalankan bisnis 

perusahaan manajemen diberikan hak memiliki saham perusahaan kurang dari 

seratus persen guna meningkatkan kinerja manajemen, seperti hal yang 

diungkapkan Jensen dan Meckling (1976), mereka menemukan semakin 

bertambahnya saham yang dimiliki manajer, melalui kepemilikan manajerial akan 

memotivasi kinerja manajemen karena mereka merasa memiliki andil dalam 

perusahaan baik sebagai pengambil keputusan maupun dalam tanggung jawab atas 

setiap keputusan yang diambil, manajemen juga akan merasakan langsung hasil 

kerja yang telah mereka lakukan.  

Sehingga pada akhirnya kinerja manajemen akan semakin baik dan 

berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Kepemilikan manajemen yang 

besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan dan hal tersebut 

menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai 

akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan  

Kepemilikan institusional menurut Mukhtaruddin, dkk. (2014) 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, dan kepemilikan oleh institusi lainnya. Dimana 
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umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Semakin 

besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva 

perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap 

pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Moradi, 2012).  

Begitu pula menurut Mukhtaruddin, dkk. (2014) semakin besar kepemilikan 

oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Han dan Suk (2012) menyatakan dengan 

kepemilikan institusional yang tinggi maka bentuk pengawasan atas manajemen 

akan optimal mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat, hal ini 

mangakibatkan nilai perusahaan juga meningkat. Teori agensi mengatur hubungan 

antara agent dan principal, dimana agent diberikan kepercayaan oleh shareholder 

(principal) untuk menjalankan bisnis, dalam menjalankan bisnis perusahaan 

institusi diberikan hak memiliki saham perusahaan kurang dari seratus persen 

guna meningkatkan pengawasan institusi terhadap perusahaan, Berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.6.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan  

Dewan Komisaris adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan 

manajer, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan 

hubungan lainnya untuk dapat bertindak independen demi kepentingan 

perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2013). Sulistyanto (2013) 

menyatakan bahwa dewan komisaris dapat bertindak sebagai penengah dalam 
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perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan 

manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen.  

Dewan komisaris merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang efektif dan efisien. Suhartanti (2015) 

menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris meningkatkan pengawasan dalam 

mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Secara 

teori dan praktik berdasarkan teori agensi, tugas utama dari dewan komisaris 

adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan 

bahwa mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi 

kepentingan peseroan, serta meninggalkan keputusan yang tidak menguntungkan 

(Forum for Coporate Governance in Indonesia, 2012). Semakin banyak anggota 

dewan komisaris maka tingkat integritas pengawasan yang dihasilkan akan 

semakin tinggi, dengan demikian maka semakin mewakili kepentingan 

stakeholders dan secara potensial akan berdampak pada meningkatnya kinerja 

manajemen. Menurut Sulistyanto (2013) dewan komisaris berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.6.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan  

Profitabilitas merupakan kemampuan menghasilkan laba (profit) selama 

periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara 

keseluruhan maupun modal sendiri (Agustine, dkk. 2014). Teori sinyal 

menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi berkaitan dengan prospek 

perusahaan yang bagus di masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas ini 



33 
 

 

digunakan untuk memberikan sinyal positif kepada para pemakainya sehingga 

asimetri informasi yang terjadi dalam perusahaan dapat diminimalisasi.  

Sinyal yang diberikan dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi 

akuntansi. Pengungkapan informasi akuntansi disini dapat dilihat dari profit yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi profit perusahaan akan semakin bagus 

prospek perusahaan kedepannya sehingga akan menambah nilai perusahaan 

(Hermuningsih, 2013). Bertambahnya profit prusahaan akan menyebabkan 

investor tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modal pada perusahaan 

tersebut. Dengan banyaknya investor yang membeli saham perusahaan maka akan 

menaikkan harga saham perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Rasio–rasio profitabilitas memperlihatkan keseluruhan 

keefektivitasan operasi yang dilakukan perusahaan, rasio profitabilitas dalam hal 

ini ROA menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran 

efektifitas pengelolaan manajemen perusahaan (Wiagustini, 2012).  

Perusahaan yang mampu bertumbuh ditunjukkan dengan semakin tingginya 

profitabilitas yang dihasilkan perusahaan dan dikaitkan dengan bagaimana suatu 

perusahaan dapat mendayagunakan sumber daya atau aset yang ada dalam perusahaan 

untuk menghasilkan laba, sehingga mampu menciptakan nilai perusahaan yang tinggi. 

Repi, dkk. (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah:  

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 


