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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama semua perusahaan ialah meningkatkan nilai perusahaan, 

peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang 

yang harus dicapai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor 

terhadap suatu perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham suatu perusahaan meningkat (Islahudin, 2008). 

Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya nilai perusahaan dapat dihitung 

berdasarkan nilai buku ekuitas dihitung dengan mengurangkan nilai buku total 

asset dan total kewajiban. Subekti et al, (2010) 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 overstated dalam menilai persediaan barang jadi serta 

overstated dalam mencatat nilai penjualan. Fenomena ini mengakibatkan 

overstated laba pada laba bersih untuk tahun berakhir 31 Desember 2001 

(Bapepam, 2002). 
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Sementara itu, nilai perusahaan yang dihitung berdasarkan nilai pasar 

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 turun. 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 

antaranya adalah PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk dan PT Lippoland 

Development Tbk yang telah melakukan praktik memanipulasi pasar atas 

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

insider trading pada tahun 2002 (Bapepam, 2002). 

Pengukuran nilai perusahaan yang didasarkan nilai buku (book value) 

dan nilai pasar (market value) ekuitas kurang representatif. Oleh karena itu, 

investor dapat mempertimbangkan pengukuran kinerja perusahaan lainnya 

sebagai dasar untuk menilai perusahaan. Salah satu alternatif pengukuran 

kinerja perusahaan yang dapat digunakan adalah dengan menggabungkan 

antara nilai buku dan nilai pasar ekuitas, yaitu melalui rasio Tobin’s Q. Tobin’s 

Q merupakan ukuran yang lebih teliti karena memberikan gambaran yang tidak 

hanya pada aspek fundamental, tetapi juga sejauh mana pasar menilai 
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perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor 

(Hastuti, 2005).  

Rasio pengukuran Tobin’s Q diukur dari nilai pasar ekuitas ditambah 

nilai buku total kewajiban kemudian dibagi dengan nilai buku total asset. 

Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

prospek pertumbuhan yang baik. Selain itu, perusahaan dengan nilai Tobin’s Q 

yang tinggi umumnya menggambarkan bahwa perusahaan memiliki brand 

image yang sangat kuat. Sedangkan perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang 

rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industry 

yang mulai mengecil (Sukamulja, 2004). 

Proses memaksimalkan nilai perusahaan sering menimbulkan terjadinya 

konflik kepentingan antar pengelola (agen) dan pemegang saham (prinsipal). 

Pihak agen lebih mengutamakan kepentingan pribadinya yang bertentangan 

dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan 

prinsipal. Perbedaan kepentingan agen dan prinsipal disebut dengan konflik 

keagenan (agency conflict). Dapat ditempuh dengan cara melalui kecurangan 

praktik akuntansi yang berorientasi pada laba agar mencapai suatu kinerja 

tertentu yang lebih menguntungkan pihak agen. Oleh karena itu, 

mengakibatkan turunnya kualitas laba perusahaan. Kualitas laba yang rendah 

mengakibatkan para pemakai laporan jeuangan melakukan kesalahan dalam 

pembuatan keputusan, sehingga nilai perusahaan berkurang (Siallagan dan 

Machfoeds, 2006)     
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Namun pada teori agensi memberikan pandangan bahwa praktik 

kecurangan yang dialakukan oleh agen hingga berdampak pada turunnnya nilai 

perusahaan dapat diminimalisirkan dengan adanya suatu mekanisme 

pengawasan, yaitu melalui implementasi tata kelola perusahaan (corporate 

governance). Implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) 

diharapkan mampu menjadi penghambat perilaku kecurangan agen, sehingga 

laporan kinerja perusahaan menggambarkan nilai fundamental yang 

sebenarnya.  

Oleh karena itu diperlukan berbagai cara untuk mencegah suatu 

perusahaan mengalami penurunan nilai perusahaan akibat kecurangan 

manajemen dalam mengelola laba, salah satunya dengan menerapkan 

mekanisme corporate governance. Dengan menerapkan corporate governance 

diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan yang mengarah 

pada integritas dan transparan perusahaan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Salah satu fungsi mekanisme corporate governance, yaitu fungsi 

pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen yang berhubungan 

dengan tanggung jawab yang akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih 

transparan. Sebab dewan komisaris independen merupakan anggota dewan 

komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 

kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, 

direksi atau pemegang saham pengendali atau yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen (Ernawati dan Puspitasari, 2010). 
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Semakin banyak dewan komisaris independen yang ada diperusahaan untuk 

mengawasi kinerja perusahaan sehingga akan mempengaruhi kenaikan nilai 

perusahaan.   

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan 

bahwa laporan keuangan disajikann secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan 

dilaksanakan dengan baik. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris dalam rangka untuk membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya, Arief (2009: 25). Dengan adanya komite audit dapat mengurangi 

ketidakselarasan informasi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan serta 

akan mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi kualitas 

komite audit, semakin tinggi juga nilai perusahaan atas kinerja komite audit 

yang diberikan. 

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme tata kelola 

perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar 

mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen, semakinn 

besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva 

perusahaan dan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang 

dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti untuk 

pengawasan manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan pada manajemen, kepemilikan 

institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki 

oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain (Tarjo, 2008). Dengan 
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adanya kepemilikan institusional diharapkan mampu mengawasi manajemen 

untuk bertindak sesuai dengan aturan perusahaan, sehingga dapat 

mempengaruhi kenaikan nilai perusahaan.   

Salah satu faktor fungsi keuangan suatu perusahaan dalam berinvestasi 

adalah pengambilan keputusan, dimana tujuan tersebut memperoleh 

keuntungan dengan pengelolaan risiko yang dapat diakomodir, diharapkan 

dapat menaikkan nilai perusahaan dan mencerminkan kemakmuran bagi 

stakeholder (Hery, 2017). Peluang investasi dalam penentuan nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi. Konservatisme merupakan suatu 

prinsip upaya perusahaan mencegah pengguna laporan keuangan didalam 

menyajikan laba dan aktiva over state (Saleh, Tjben, dan Stinjak, 2012). 

Dengan adanya konservatisme akuntansi akan mengakibatkan pencegahan 

dalam upaya kecurangan menyajikan laporan keuangan, sehingga akan 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

Pengambilan keputusan manajemen dalam dalam melakukan 

perencanaan pajak dengan cara tax avoidance (penghindaran pajak) dapat 

mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan perpajakan yang 

berlaku legal. Tax avoidance (penghidaran pajak) merupakan aktivitas 

penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-

undang yang berlaku disuatu negara dengan kata lain suatu aktivitas yang legal 

dan aman bagi wajib pajak karena aktivitas ini dilakukan dengan cara 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang 

serta peraturan pajak, untuk memperkecil jumlah pajak perusahaan sehingga 
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nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai 

perusahaan yang dilihat dari harga pasar saham (Dyreng et al, 2010). Dengan 

adanya penghindaran pajak, sehingga akan menaikkan laba perusahaan dan 

akan berdampak terhadap nilai perusahaan mengalami kenaikkan. 

Penelitian ini pengembangan dari penelitian Anggoro dan Septiani: 2015, 

mengenai berbagai pengaruh terhadap nilai perusahaan dilihat dari keputusan 

investasi, keputusan keuangan, pembagian saham, kepemilikan perusahaan, 

skala perusahaan, konservatisme akuntansi, tax avoidance, dan corporate 

governance mencerminkan bahwa ukuran harga saham meningkat di pasar 

modal suatu cerminan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. 

Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, 

kepemilikan institusional, konservatisme akuntansi, dan tax avoidance. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada studi penelitian sebelumnya yang 

digunakan pada perusahaan manufaktur (2013-2016) dan pada penelitian ini 

menggunakan studi penelitian yang digunakan pada perusahaan dalam indeks 

LQ45 periode 2015-2019.  

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ45 yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Pertimbangan untuk memilih 

perusahaan LQ45 sebagai objek penelitian dikarenakan memiliki jumlah 

emiten terbesar dan langsung berhubungan faktor industri yang menjadi 

ketertarikan tersendiri investor dalam berinvestasi.  
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul “ PENGARUH 

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, KONSERVATISME 

AKUNTANSI, DAN TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM 

INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019)” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Bersadarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen 

terhadap nilai perusahaan. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan.  

4. Untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap nilai 

perusahaan.  

5. Untuk menganalisis pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya yaitu:  

1. Manfaat Akademik 

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga dapat di 

gunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang 

terkait. 

2. Manfaat Praktik 

Dapat digunakan sebagai acuan oleh para auditor maupun para pengguna 

laporan keuangan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan laporan 

keuangan di suatu perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, 

rumusan masalah yang berdasarkan dengan latar belakang yang 

telah dijelaskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan teoritis variabel dependen dan variabel 

independen, penelitian terdahulu, rerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, dan Teknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai penyajian dan analisis data. Menyajikan 

dan menjelaskan hasil analisis data serta pembahasan. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 


