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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

            Persaingan bisnis di era globalisasi menyebabkan banyak perusahaan 

meningkatkan nilai serta kinerja dalam memproduksi barang dan jasa. 

Menurut Salvatore (2005:9), peningkatan nilai perusahaan atau firm value 

merupakan tujuan jangka panjang perusahaan dalam menarik minat 

pemegang saham, sehingga laba jangka pendek tidak diprioritaskan untuk 

meningkatkan keuntungan di masa depan. Tujuan tersebut dapat 

mempengaruhi para investor dalam menilai suatu perusahaan, karena 

peningkatan firm value berbanding lurus dengan harga saham di pasar modal. 

Menurut penelitian Putri (2017),  firm value ditentukan oleh keberhasilan atau 

kegagalan manajemen dalam mengelola aset guna menghasilkan keuntungan. 

Peningkatan tersebut dapat tercapai jika terdapat kerja sama antara 

manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi shareholder atau  

stakeholder dalam menentukan kebijakan keuangan.  

            Mewujudkan kinerja yang baik dalam upaya menambah nilai 

perusahaan membutuhkan sebuah mekanisme tata kelola. Good Corporate 

Governance (GCG) adalah mekanisme tata kelola yang berupaya 

mengembangkan perusahaan menjadi kuat dan berkelanjutan. Menerapkan 

GCG dalam organisasi dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan menjadi 

lebih terbuka bagi para stakeholder. Penerapan GCG membutuhkan 
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komitmen tinggi dari seluruh anggota organisasi sebagai kebijakan dasar tata 

tertib yang wajib ditaati dan diterapkan oleh manajemen puncak untuk kode 

etik di dalam perusahaan. Pihak manajemen tentu berupaya untuk memenuhi 

tujuan utama perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan sehingga 

meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial 

adalah pemilik saham mayoritas pada organisasi perusahaan yang dimiliki 

oleh para manajer. Kepemilikan manajerial yang memegang saham mayoritas 

tersebut mampu melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif 

serta efisien terhadap keputusan manajemen (direksi dan komisaris). Menurut 

penelitian Alfinur (2016), kepemilikan manjerial mempunyai kewenangan 

dalam mengelola serta memiliki saham perusahaan. 

            Menurut penelitian Suhartanti dan Asyik (2015), peran dewan 

komisaris adalah  memastikan bahwa pelaksanaan GCG dalam perusahaan 

terlaksana. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme yang mengawasi 

dan memberi petunjuk atau arahan kepada pengelola perusahaan. Dewan 

komisaris dalam organisasi dapat menjadi penengah dalam permasalahan 

yang terjadi di antara para manajer internal dengan mengawasi keputusan dan 

memberikan nasihat kepada manajemen. Semakin tinggi kewenangan dewan 

komisaris berimplikasi pada kegiatan monitoring yang dilakukan menjadi 

intens. Menurut penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015), perselisihan 

kepentingan antara manajemen internal seperti manipulasi transaksi serta 

penyalahgunaan aset perusahaan mampu diawasi secara lebih efektif.  
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            Berdasarkan lampiran surat keputusan dewan direksi PT Bursa Efek 

Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 poin 2f, peraturan mengenai pembentukan 

komite audit menyatakan bahwa sekelompok karyawan yang telah dipilih 

oleh dewan komisaris perusahaan merupakan komite audit yang bertanggung 

jawab dalam membantu auditor untuk menjaga independensinya dari 

manajemen. Komite audit seharusnya memiliki sifat independen dalam 

menjalankan  fungsi audit serta keanggotaanya. Apabila indikator komite 

audit tersebut tercapai, maka  transparansi pertanggungjawaban manajemem 

dalam perusahaan dapat dipercaya, sehingga dapat menumbuhkan 

kepercayaan para peserta pasar modal. Menurut penelitian Perdana dan 

Raharja  (2014), tanggung jawab komite audit untuk melindungi kepentingan 

investor minoritas dapat menyakinkan para pemilik atau pemegang saham 

agar mempercayakan dananya terhadap perusahaan tersebut. 

            Menurut penelitian Pratama dan Wiksuana (2016), ukuran perusahaan 

merupakan salah satu variabel yang diperhitungkan dalam menentukan nilai 

perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi cerminan total dari aset yang 

digunakan untuk memperhitungkan asset value relatif lebih konstan 

dibandingkan dengan  nilai pasar serta penjualan. Ukuran perusahaan 

memilki beberapa metode dalam melakukan pengukuran seperti total aset, 

nilai pasar, dan penjualan. 

            Menurut Riyanto (2016:375), leverage merupakan penggunaan aktiva 

atau dana di mana perusahaan yang menggunakan uang tersebut harus 

menutup biaya atau beban tetap. Leverage digunakan untuk mengukur 
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kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

Rasio ini membandingkan total ekuitas dengan total kewajiban. Sumber 

pendanaan pada perusahaan dapat diperoleh melalui internal perusahaan yang 

berupa penyusutan (depreciation) serta laba ditahan (retained earning) dan 

dari eksternal dalam bentuk penerbitan saham baru atau hutang. Leverage 

merupakan kinerja perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan. 

Menurut penelitian Pratama dan Wiksuana (2016), leverage adalah 

perbandingan yang menjadi tolak ukur seberapa besar perusahaan 

menggunakan dana yang bersumber dari utang atau financial leverage. 

            Obyek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Perusahan perbankan tersebut 

merupakan badan usaha yang berfokus memberikan jasa pada sektor 

keuangan serta terdaftar secara go public di BEI. Riset ini mengacu pada 

penelitian sebelumnya oleh Hariati dan Rihatiningtyas (2015) menggunakan 

variabel dependen nilai perusahaan serta variabel independen kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris, dan komite audit. Riset ini merupakan 

pengembangan dari penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) dengan 

menambah dua variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan leverage. 

            Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN 

KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”                                                                                   

(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2015). 
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B. Perumusan Masalah  

            Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3.  Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4.  Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5.  Apakah  leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

    

C. Tujuan Penelitian 

                   Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris tentang kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh dewan komisaris 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh komite audit terhadap 

nilai perusahaan. 

4. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk  menguji secara empiris tentang pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan. 
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D.  Manfaat Penelitian    

            Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil riset ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan  

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai dari suatu 

perusahaan. 

2. Bagi Instansi Terkait  

Hasil penelitiaan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

pengambilan kepurtusan oleh manajemen perusahaan mengenai nilai 

perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil Riset ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang 

nilai perusahaan serta bagaimana tata kelola perusahaan yang baik serta 

mampu memberikan sumbangan wawasan yang dapat dijadikan referensi  

untuk penelitia selanjutnya.  

 

E.   Sistematika Penelitian 

            Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi mengenai 

pengertian nilai perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi, sampel, 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian 

instrumen, serta teknik analisis data.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.  

 Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, dan 

pembahasan atas hasil analisis data.  

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 


