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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai kepemiliksn 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, 

intellectual capital dan kinerja lingkungan, serta pengaruhnya terhadap 

nilai perusahaan. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan rumusan 

masalah yang menjadi faktor utama penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya tujuan utama investor meletakkan kekayaannya 

pada suatu instrumen investasi adalah untuk mendapatkan return yang 

maksimal. Oleh karena itu, investor harus memiliki berbagai 

pertimbangan-pertimbangan sebelum menginvestasikan dananya. Salah 

satunya adalah dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan yang 

diukur melalui nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dari 

berbagai aspek diantaranya adalah melalui nilai buku (book value) dan 

nilai pasar (market value) ekuitas. Nilai buku ekuitas adalah nilai ekuitas 

yang didasarkan pada pembukuan perusahaan. Sedangkan nilai pasar 

ekuitas adalah nilai ekuitas berdasarkan harga pasar yang sering dikaitkan 

dengan harga saham perusahaan di pasar modal (Hariati, 2015).   
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Disisi lain informasi yang diperoleh oleh investor dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan belum tentu dapat dipercaya dikarenakan 

masih banyak terjadi manipulasi data oleh pihak perusahaan, sehingga 

investor harus lebih teliti lagi dengan relevansi nilai yang dipublikasikan 

oleh perusahaan. Informasi akuntansi merupakan kandungan informasi 

yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik 

analisis fundamental. Analisis fundamental atau analisis laporan keuangan 

(financial statements analysis) bertujuan untuk menyediakan data yang 

berhubungan dengan perusahaan yang diperlukan dalam proses 

pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi yang dimaksud 

ialah keputusan untuk membeli, menjual, ataupun mempertahankan 

kepemilikan saham. Konsep yang mendasari ialah bahwa nilai saham 

suatu perusahaan dipengaruhi oleh prestasi keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Konsep relevansi nilai informasi akuntansi menjelaskan tentang 

bagaimana investor bereaksi terhadap pengumuman informasi akuntansi. 

Reaksi ini akan membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi 

merupakan isu yang sangat penting dan menjadi pertimbangan penting 

dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat dikatakan 

bahwa informasi akuntansi bermanfaat (useful) bagi investor (Scott, 2009; 

Puspitaningtyas, 2012). 

Nilai perusahaan berdasarkan nilai buku ekuitas dihitung dengan 

mengurangkan nilai buku total aset dan total kewajiban. Menurut Subekti 
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et al. (2010) dalam Hariati (2015) berpendapat bahwa nilai buku memiliki 

kelemahan-kelemahan, yaitu rawan terjadi praktik manipulasi transaksi 

keuangan dan dijadikan dasar bagi manajemen perusahaan untuk 

mengelola labanya dalam rangka mencapai target laba yang telah 

ditetapkan. Adanya tuduhan unsur manipulasi terhadap nilai buku 

perusahaan telah terjadi pada perusahaan publik di Indonesia. PT Kimia 

Farma Tbk melakukan manipulasi berupa oversated dalam menilai 

persediaan barang jadi serta overstated dalam mencatat nilai penjualan. 

Fenomena ini mengakibatkan overstated laba pada laba bersih untuk tahun 

yang berakhir 31 Desember 2001 (Bapepam, 2002). Selain itu, fenomena 

manipulasi terhadap nilai buku perusahaan juga dilakukan oleh PT 

Indofarma Tbk, serta PT Lippo Tbk.  

Sementara itu, nilai perusahaan berdasarkan nilai pasar (market 

value) ekuitas dapat dihitung dengan mengalikan harga pasar saham 

perusahaan dan jumlah saham yang beredar. Koetin (1997) berpendapat 

bahwa pengukuran nilai perusahaan yang didasarkan pada harga pasar 

saham memiliki kelemahan-kelemahan. Pertama, terdapat unsur 

permainan yang dilakukan oleh spekulator untuk mendapatkan keuntungan 

dalam waktu singkat sehingga harga pasar saham dapat naik ataupun 

merosot tajam. Spekulator ini umumnya adalah investor yang memiliki 

orientasi jangka pendek. Kedua, harga pasar saham cenderung dipengaruhi 

oleh tekanan psikologi atau tindakan irasional investor dalam berinvestasi. 

Fenomena ini telah terjadi pada perusahaan publik di Indonesia, di 
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antarnya adalah PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk dan PT Lippoland 

Devolepment Tbk yang telah melakukan praktik manipulasi pasar atas 

saham pada tahun 2002. Selain itu PT Indosat Tbk juga melakukan praktik 

insider trading pada tahun 2002 (Bapepam, 2002). 

Terminologi corporate governance muncul sebagai alat, mekanisme dan 

struktur  yang dipakai  untuk mengecek  perilaku managerial yang self-

serving/menguntung- kan diri sendiri membatasi  perilaku opportunistic manager, 

memperbaiki kualitas informasi perusahaan dan menata hubungan antara semua 

pihak agar kepentingannya dapat terakomodasi  secara seimbang (Triyono dan 

Achyani, 2015). Pemerintah telah menandatangi Nota Kesepakatan (Letter 

of Intens) dengan Internasional Monetary Fund (IMF) sebagai upaya 

pemerintah dalam menjalankan Good Coporate Governance serta 

meretrukturisasi ekonomi serta perbaikan dalam bidang corporate 

governance. Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance 

(KNKCG) atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG) merupakan komite yang dibentuk oleh 

Menko Perekonomian untuk upaya menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya penerapan prinsip GCG pada tahun 1999 (Ningtyas, 2014). 

 Sementara itu penerapan GCG sendiri mempunyai tujuan untuk 

menciptakan nilai tambah untuk semua pihak yang berkepentingan dan 

berkesinambungan untuk investasi jangka panjang guna menambah nilai 

perusahaan. Penerapan GCG sendiri memiliki tujuan yaitu sejalan dengan 

didirikannya perusahaan guna menambah nilai perusahaan serta 

mensejahterakan para pemilik dan pemegang saham, diantaranya adalah 
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pemilik institusional, proporsi dewan komisaris independen dan dewan 

komite audit. 

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi 

laba periode sekarang unuk memprediksi laba di masa mendatang 

dibandingkan investor non institusional. Kepemilikan institusional dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, dengan memanfaatkan informasi, serta 

dapat mengatasi konflik keagenan karena dengan meningkatnya 

kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi 

oleh pihak institusi atau lembaga. 

Pemegang saham memiliki pengaruh yang kuat pada setiap 

perilaku manajer, dimana jumlah pemegang saham yang besar mampu 

mengurangi dan mencegah tindakan oppurtunistik manajer. Tingginya 

jumlah kepemilikan institusional akan meningkatkan sistem kontrol 

perusahaan yang ditujukan guna meminimalisasi tingkat kecurangan akibat 

tindakan oportunistik pihak manajer yang nantinya dapat mengurangi nilai 

perusahaan. Peningkatan jumlah kepemilikan institusional ini juga 

ditujukan agar setiap aktivitas yang dilakukan diarahkan pada pencapaian 

nilai perusahaan yang tinggi (Haruman, 2008). 

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan 

besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. 

Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi 

tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi 

memantau secara professional perkembangan investasinya maka tingkat 
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pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi 

kecurangan dapat ditekan dan dapat menghalangi perilaku oportunistic 

manajer (Purwantini,2011 dalam Dewi, 2014). Dengan kepemilikan saham 

institusional pada perusahaan asuransi, bank, perusahan investasi, dan 

kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja dari manajer. 

Dengan adanya kepemilikan institusional akan dapat memonitor 

tim manajemen secara efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut Faizal (2004) dalam Dewi (2014), semakin besar kepemilikan 

institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan 

dengan pengawasan efektif yang dilakukan institusi terhadap perusahaan, 

diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen yang dapat merugikan pemegang saham. 

Dengan begitu maka dapat meminimalkan biaya–biaya yang dikeluarkan 

manajer untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pemegang 

saham. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi perusahaan. 

Menurut Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Arief  Rahman 

Hakim (2009), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut :  

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang 

di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah 

membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan 

pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses 
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pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan 

implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. 

Komite audit didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut :  

1. Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang  masalah 

akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem  pengawasan 

internal serta auditor independen (FCGI, 2002)  

2. Komite Audit adalah suatu komite audit yang anggotanya  merupakan 

anggota dewan komisaris terpilih yang pertanggungjawabannya antara 

lain membentuk menetapkan auditor independen terhadap usulan 

menajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai dengan 5 

bahkan terkadang  sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian 

menajemen perusahaan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui  bahwa 

komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan 

diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain yang terkait 

dengan sistem pengawasan internal perusahaan.  

Menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

dan YPPMI Institut, yang dikutip oleh Indra Suryana dan Ivan 

Yustiayanda (2006) Komite Audit pada umumnya mempunyai 

tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu :  

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting);  

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan 

yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya 
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tentang kondisi keuangan hasil usaha, rencana dan komitmen 

perusahaan jangka panjang.  

b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance);  

Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan 

telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan 

etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan 

kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.  

c. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control).  

Komite Audit bertanggungjawab untuk pengawas perusahaan termasuk 

didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem 

pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang 

dilakukan auditor internal.  

Berdasarkan kerangka dasar hukum di negara Indonesia 

perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. 

Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, 

semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik 

masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam 

aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk 

membentuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit 

eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal. 

Perkembangan ekonomi pada era globalisasi dapat memicu 

persaingan yang semakin kompetitif diantara pelaku bisnis. Perkembangan 

ini ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi yang 
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memaksa perusahaan untuk mengubah cara berbisnis mereka yang 

berdasarkan pada tenaga kerja (labour based business) menuju bisnis yang 

berdasarkan ilmu pengetahuan (knowledge based business). Penerapan 

knowledge based business ini bertujuan untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif serta memberikan nilai tambah (value added) pada produk dan 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka perusahaan dituntut untuk mendayagunakan dan meningkatkan 

kualitas sumber daya yang dimiliki perusahaan serta meningkatkan 

informasi laporan keuangan (Oktari et al. 2016). 

Intelectual Capital menurut Organisation for Economic 

Cooperation and Development  (OECD, 1999) dijelaskan sebagai nilai 

ekonomi dari dua kategori aset tidak berwujud, yaitu organizational 

(structural) capital dan human capital. Organizational (structural) capital 

adalah sistem software, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. Human 

capital meliputi sumber daya manusia di dalam organisasi (karyawan) dan 

sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen 

dan supplier. 

Pada umumnya intellectual capital dikelompokkan menjadi tiga 

komponen, yaitu human capital, structural capital dan relational capital. 

Human capital meliputi pengetahuan, keahlian, kompetansi dan motivasi 

yang dimiliki karyawan. Structural capital mencakup budaya perusahaan, 

komputer software, dan teknologi informasi. Sedangkan relational capital 
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meliputi loyalitas konsumen, pelayanan jasa terhadap  konsumen, dan 

hubungan baik dengan pemasok 

Di Indonesia, fenomena intellectual capital mulai berkembang 

setelah munculnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 

19 (revisi 2000) tentang aset tidak berwujud. Menurut PSAK 19 (revisi 

2012), aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat 

diidentifikasi tanpa wujud fisik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012:19.2). 

Beberapa contoh dari aset tidak berwujud telah disebutkan dalam PSAK 

19 (revisi 2012) antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan 

implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, 

pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang. Walaupun tidak secara 

eksplisit menjelaskan tentang intellectual capital, namun hal ini sudah 

membuktikan bahwa intellectual capital mulai mendapat perhatian (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2012:19.3). 

Di  Indonesia sendiri  kelestarian lingkungan sudah menjadi  

kebijakan pemerintah pada setiap periode.  Pada Pelita ketujuh melalui  

TAP MPR No.  II/MPR/1998 tentang GBHN, dinyatakan  “Kebijakan  

sektor  Lingkungan  Hidup,  antara  lain,  megenai  pembangunan 

lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai  

pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem 

ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin 

pembangunan nasional yang berkelanjutan” ( GBHN, 1998 ). 
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Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 

67, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan 

hidup”. Pasal 68, “setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan 

wajib: (a) memberikan informasi yang tekait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat 

waktu, (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan (c) 

mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan / atau kritria 

baku kerusakan lingkungan hidup”. Dalam undangundang tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatannya wajib 

untuk menjaga dan memelihara kelangsungan lingkungan hidup. 

Pengelolaan kinerja lingkungan bertujuan untuk memenuhi seluruh 

peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan secara lengkap dan 

menyeluruh. Dari kegiatan tersebut diharapkan mampu menurunkan 

kualitas dampak lingkungan hingga mencapai di bawah baku mutu yang 

dipersyaratkan oleh peraturan terkait. Pengelolaaan kinerja lingkungan 

juga merupakan upaya manajemen dalam mencegah pencemaran 

lingkungan yang  dikelola dengan menerapkan "Green Industry". 

Tujuannya adalah dampak yang ditimbulkan oleh aspek lingkungan 

diarahkan pada "Zero Impact" (dampak minimal). Dengan dilakukannya 

pengelolaan kinerja lingkungan, perusahaan diharapkan dapat menjaga 
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keseimbangan lingkungan dalam setiap proses bisnis pada aktivitas, 

produk dan jasa adalah tercapainya kinerja unggul (Tjahjono, 2013). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Hariati (2015). Penelitian ini berbeda dari penelitian yang 

dilakukan Hariati (2015) karena penelitian ini menambahkan variabel 

intellectual capital. Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas yaitu 

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran 

komite audit,  intellectual capital dan kinerja lingkungan. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Penelitian 

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan telah 

banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, terdapat juga 

penelitian sebelumnya yang menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-

beda. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti ulang untuk 

membuktikan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE,  INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA 

LINGKUNGAN BERPENGARUH TERHADAP NILAI (Studi empiris 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menanalisa tentang pengaruh good corporate 

governance,  intellectual capital dan kinerja lingkungan terhadap nilai 

perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015). Sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah kinerja lingkugan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap nilai perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan. 
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5. Menganalisis pengaruh kinerja lingkugan terhadap nilai perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu 

meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan 

emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen di masa yang akan datang.  

b. Bagi Calon Investor  

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pada saat 

melakukan investasi.  

c. Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, 

dan wawasan teoritis khususnya tentang pengaruh good corporate 

governance, intellectual capital dan kinerja lingkungan terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Bagi Penelitian Selanjutanya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

para pembaca maupun sebagai salah satu bahan refrensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan.  
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E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan 

penelitian, perumusan hipotesis, serta kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang dasar dari dilakukannya 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, 

penentuan populasi dan sampel yang diteliti, variabel 

penelitian yang akan digunakan, serta teknik analisis data 

yang akan dipakai. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis 

data, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 


