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Julianti, Defy Kurnia.  2015. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-

2013”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Dr. Agus Wahyudin, M.Si.  

 

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, 

Profitabilitas, Nilai Perusahaan.  

 

Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi pemilik atau para pemegang saham. 

Good Corporate Governance dan profitabilitas merupakan upaya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur.  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2013. Pemilihan sampel ini menggunakan 

metode purposive sampling. Berdasarkan metode ini, diperoleh sampel perusahaan 

sebanyak 118 perusahaan. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah path 

analysis dengan software AMOS versi 21. Metode analisis data menggunakan 

analisis deskriptif, analisis jalur, dan uji sobel.  

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komite audit dan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, komisaris independen dengan arah negatif berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak dapat memediasi pengaruh mekanisme good corporate 

governance terhadap nilai perusahaan. 

Saran dari penelitian ini adalah perhitungan nilai perusahaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode lainnya seperti Tobin’s Q. Mengganti 

variabel intervening dengan variabel selain profitabilitas seperti kualitas laba 

karena dalam penelitian ini profitabilitas ditolak sebagai variabel intervening. 

Upaya untuk mendorong optimalisasi nilai perusahaan dapat dilakukan dengan 

mengelola profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

komite audit. 

 

  



vii 
 

ABSTRACT 

 

Julianti, Defy Kurnia.  2015. “The Influence of Good Corporate Governance 

Mechanisms on Firm’s Value with Profitability as an Intervening Variable in 

Manufakturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2013”. 

Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Advisor : Dr. Agus Wahyudin, M.Si.  

 

Keywords: Good Corporate Governance, Managerial Ownership, 

Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, 

Profitability, Firm Value. 

 

The company was founded with the purpose of increasing the firm value so 

it can provide prosperity for owner or shareholders. Good Corporate 

Governance and profitability is an effort to increase the firm value. The objective 

of this research is to examine the influence of good corporate governance 

mechanisms on firm’s value with profitability as an intervening variable in 

manufacturing companies. 

The population of this research is manufacturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2010 – 2013. The sample of this research are 118 

companies was taken by using purposive sampling method. This research used 

path analysis software with AMOS version 21 as the instrument to test the 

hypotheses. In analysing the data, this research used descriptive analysis, path 

analysis and sobel test method. 

The results of this study revealed  that managerial ownership, institutional 

ownership, the audit committee and the profitability have a positive effect on firm’s 

value,  independent commissioner with a negative direction also give an effect on 

firm’s value. This study also showed that profitability cannot mediate the effect of 

good corporate governance mechanisms on firm’s value. 

After conducting the study, some advantages were identified such as: the 

calculation of the firm’s value can be performed using other methods such as 

Tobin's Q. Replacing profitability with another variables such as profit quality 

because in this study the profitability denied as an intervening variable.  The efforts 

to encourage the optimization of firm’s value can be done by managing 

profitability, managerial ownership, institutional ownership, and the audit 

committee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tujuan didirikannya suatu perusahaan umumnya adalah untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan 

menggambarkan semakin sejahtera pemiliknya. Nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. 

Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Fakhruddin dan  

Hadianto, 2001:6 dalam Moniaga, 2013). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat 

penting bagi suatu perusahaan. Hal ini karena dapat meningkatkan kemakmuran 

pemilik dan para pemegang saham sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.  

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebelum investor melakukan investasi 

saham pada sebuah perusahaan, mereka akan membuat penilaian saham terlebih 

dahulu berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari pasar modal. Kusumajaya 

(2011) mengatakan bahwa terdapat tiga jenis penilaian yang berhubungan dengan 

saham, yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market value) dan nilai intrinsik 

(intrinsic value). Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan emiten. 

Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di pasar saham dan nilai intrinsik 

merupakan nilai sebenarnya dari saham. Penilaian saham perusahaan ini bertujuan 

agar investor mengetahui dan memahami ketiga nilai tersebut sebagai informasi                 
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penting dalam pengambilan keputusan investasi saham karena dapat membantu 

investor untuk mengetahui saham mana yang bisa menguntungkan dan yang tidak 

menguntungkan. 

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah 

satu ukuran atau proksi yang digunakan adalah price book value (PBV) atau 

membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar 

saham. Penetapan price book value sebagai proksi adalah mengikuti penelitian 

tentang nilai perusahaan yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu 

diantaranya Suyanti et al., (2010), Moniaga (2013), serta Perdana dan Raharja 

(2014). Price Book Value mencerminkan penilaian investor atas setiap ekuitas yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para 

pemodal relatif dibanding dengan dana yang ditanamkan di perusahaan (Husnan, 

2001 : 287). Disamping itu investor juga akan menilai prospek perusahaan di masa 

yang akan datang. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang memiliki 

prospek bagus dan menjanjikan untuk masa yang akan datang. Dengan adanya 

prospek bisnis yang menjanjikan maka akan menjadi daya tarik bagi para investor 

untuk menanamkan modalnya. 

Industri manufaktur juga merupakan industri yang mendominasi perusahaan 

– perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga industri 

manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. 

Dengan demikian, perkembangan industri manufaktur ini dapat digunakan untuk 

melihat perkembangan perekonomian secara nasional.  
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Namun, banyaknya perusahaan manufaktur dengan kondisi perekonomian 

saat ini memicu adanya persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur. 

Persaingan ini tercermin dalam upaya perusahaan manufaktur untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai 

perusahaan. Dengan kata lain mereka berlomba untuk menghasilkan nilai 

perusahaan yang tinggi dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut. 

Nilai suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila tata kelola perusahaan 

itu baik, untuk mendapatkan pengelolaan yang baik maka perusahaan itu harus 

menerapkan good corporate governance. Pengelolaan perusahaan yang baik (good 

corporate governance) dapat meningkatkan keuntungan dan dapat mengurangi 

tingkat resiko kerugian perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Pada awalnya Corporate 

governance  dilatarbelakangi oleh skandal keungan yang terjadi pada perusahaan - 

perusahaan di berbagai negara khususnya negara maju. Seiring berkembangnya 

kompleksitas bisnis di berbagai negara di dunia maka corporate governance segara 

berkembang pula di negara-negara lain khususnya di negara berkembang seperti 

Indonesia.  

Indonesia pernah dua kali dihantam badai krisis ekonomi pada tahun 1997 

dan 2008 (Liputan6, 16 Oktober 2014). Hal ini memacu pemerintah untuk 

mengeluarkan regulasi mengenai penerapan good corporate governance bagi 

perusahaan – perusahaan di Indonesia sehingga diharapkan dengan adanya 

pengelolaan yang baik maka akan terhindar dari terjadinya krisis ekonomi seperti 

http://bisnis.liputan6.com/read/2119792/pengelolaan-kas-ri-sudah-seperti-negara-maju
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yang telah terjadi sebelumnya. Kegagalan perusahaan besar, skandal keuangan dan 

krisis ekonomi di beberapa negara, telah memfokuskan perhatian pada pentingnya 

good corporate governance (FCGI, 2011). Hadirnya  good corporate governance 

dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat good 

corporate governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah 

organisasi (Hastuti, 2005).  

Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia (2009) menyebutkan bahwa krisis 

keuangan dunia tersebut telah berimbas ke perekonomian Indonesia sebagaimana 

tercermin dari gejolak di pasar modal dan pasar uang. Gejolak di pasar modal ini 

tercermin dari naik turunnya harga saham perusahaan sehingga akan mempengaruhi 

nilai perusahaan karena nilai perusahaan itu diukur melalui harga saham perusahaan 

di pasar modal. Hal ini juga tercermin dari banyaknya perusahaan yang mengalami 

penurunan laba sampai dengan mengalami kerugian bahkan mengalami 

kebangkrutan.  

Perekonomian Indonesia nampaknya masih dirundung ketidakpastian  

hingga hitungan hari menuju akhir dari tahun 2013. Tak hanya di dalam negeri, 

persoalan yang menyelimuti pasar global juga menambah pertimbangan para 

investor untuk menaruh dananya di bursa saham Indonesia (Merdeka.com, 1 

Januari 2014). Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan 

berkaitan dengan isu naik turunnya nilai perusahaan.  

Tabel 1.1 menunjukkan nilai rata – rata PBV yang berbeda dari setiap 

perusahaan. Nilai PBV dari tahun 2010 hingga tahun 2013 menunjukkan fluktuasi 

naik turun di setiap tahun yang berbeda dan menunjukkan gejala yang sama di 
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semua perusahaan. Perusahaan diharapkan selalu mengalami peningkatan nilai 

perusahaan dari tahun ke tahun, namun kenyataan yang terjadi menunjukkan hal 

yang berbeda dengan apa yang diharapkan.  

Contoh perhitungan rata-rata nilai perusahaan berdasarkan rasio Price Book 

Value mulai  dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Rata – Rata PBV Perusahaan Manufaktur 2010 - 2013 

No Kode Perusahaan 
Price Book Value Rata – 

Rata 2010 2011 2012 2013 

1. PT. Alaska Industrindo Tbk 2,082 1,150 1,019 0,938 1,297 

2. PT. Alumindo Light Metal 

Industry Tbk 
0,512 0,543 0,341 0,281 0,419 

3. PT. Argo Pantes Tbk 2,059 3,569 1,515 1,129 2,068 

4. PT. Astra International Tbk 4,479 3,950 3,426 2,592 3,612 

5. PT. Astra Otoparts Tbk 2,673 2,842 3,118 1,840 2,618 

6. PT. Berlina Tbk 1,097 0,960 1,600 1,026 1,171 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015 

 

Nilai perusahaan yang disajikan dalam tabel 1.1 menunjukkan nilai 

perusahaan yang berfluktuasi dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Fluktuasi Nilai 

perusahaan dengan rentang naik atau turun yang terlalu jauh dapat menimbulkan 

masalah, seperti perusahaan akan kehilangan daya tariknya di pasar modal. Hal ini 

karena akan membuat para investor kurang percaya terhadap kinerja perusahaan 

sehingga mereka akan memilih untuk menghindari berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. 

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya mekanisme 

good corporate governance dan profitabilitas. Good corporate governance 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 
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pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan 

(Setyawan dan Putri, 2013). Adanya arah dan kinerja perusahaan yang bagus akan 

menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Munculnya masalah good corporate governance (GCG) karena adanya 

ketergantungan terhadap modal eksternal (ekuitas, modal pinjaman) yang 

digunakan untuk pembiayaan kegiatan perusahaan, investasi dan pertumbuhan 

perusahaan (FCGI, 2011). Chrisdianto (2013) menyatakan bahwa good  corporate  

governance  muncul sebagai akibat  dari  masalah keagenan  yang  timbul,  dimana 

ada perilaku untuk mendatangkan keuntungan  pribadi  khususnya  dari  agen 

dengan merugikan kepentingan dari  pihak lain (prinsipal). Hal ini terjadi karena 

adanya  pemisahan kepentingan antara principal dan agent.   

Pemisahan kepentingan ini didasarkan pada agency  theory  yang dalam hal 

ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan  pribadinya dari pada 

tujuan perusahaan sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik 

dengan manajemen. Ketika perusahaan dinilai memiliki prospek bisnis yang bagus 

maka investor akan yakin dan percaya bahwa perusahaan mampu meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham sehingga permintaan saham perusahaan akan 

meningkat. Seiring dengan meningkatnya permintaan saham perusahaan maka nilai 

perusahaan akan meningkat. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan empat  

mekanisme dalam mengukur good corporate governance yaitu kepemilikan  

manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.  
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Keempat mekanisme good corporate governance ini diharapkan dapat 

menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik sehingga akan 

meningkatkan kinerja perusahaan dan menjadi nilai tambah bagi perusahaan.  

Kepemilikan manajemen berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan 

antara manajer dengan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial 

maka manajer akan merasa memiliki perusahaan yang berdampak pada tindakan 

manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan oleh para 

manajer menjadi pertimbangan penting ketika hendak meningkatkan nilai 

perusahaan (Rustendi dan Jimmi, 2008).  

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor kinerja 

perusahaan, utamanya menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap 

keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Komisaris independen 

merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta 

perusahaan yang good corporate governance (Suyanti et al., 2010). Sedangkan 

keberadaan komite audit beperan untuk memberikan pendapat yang independen 

kepada dewan komisaris mengenai laporan keuangan dan hal lain yang 

disampaikan dewan direksi kepada dewan komisaris.  

Adanya komite audit maka pengendalian terhadap laporan keuangan akan 

semakin baik sehingga dapat membantu manajemen perusahaan dalam 

pengambilan keputusan yang berdampak pada meningkatnya profitabilitas. Seiring 

dengan meningkatnya profitabilitas maka nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian hasil kinerja 

keuangan perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena dengan 
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meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat. Tingkat kinerja keuangan ini biasanya tercermin dalam tingkat 

profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas diduga dapat memediasi 

hubungan antara good corporate governance terhadap nilai perusahaan.  

Tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi akan membuat para investor 

tergiur untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut karena dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan return saham yang tinggi juga. 

Semakin tinggi permintaan saham perusahaan maka semakin tinggi harga saham 

perusahaan di pasar modal sehingga akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan, 

karena semakin tinggi harga saham semakin tinggi juga nilai perusahaannya.  

Berdasarkan signaling theory salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan 

menghasilkan laba (profit) selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva 

atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Harahap, 

2007:50). Sedangkan pengertian profitabilitas menurut Munawir (2007:33) 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 
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baik di masa yang akan datang (Hermuningsih, 2013). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi berkaitan dengan prospek 

perusahaan yang baik di masa yang akan datang sehingga akan menjadi sinyal bagi 

investor untuk meningkatkan permintaan sahamnya. Dengan demikian, perusahaan 

akan berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat 

profitabilitasnya maka kelangsungan hidup perusahaan akan semakin terjamin.  

Perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan untuk dapat 

melangsungkan hidupnya, sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam memperoleh 

pinjaman dari kreditor maupun dari pihak eksternal. Ketika perusahaan akan 

mengajukan pinjaman terhadap pihak eksternal, salah satu pertimbangan yang 

digunakan oleh pihak eksternal  untuk pemberian pinjaman tersebut adalah dengan 

melihat kinerja perusahaan yang tercermin pada laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, selain itu pada saat 

perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan yaitu dimana tingkat 

profitabilitasnya rendah maka investor cenderung menghindari untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut dengan asumsi bahwa semakin rendah profitabilitas yang 

dihasilkan perusahaan maka nilai perusahaan menjadi rendah sehingga akan 

berdampak pada kemakmuran pemegang saham perusahaan.  

Hal ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa pihak eksekutif 

perusahaan yang memiliki informasi lebih baik  mengenai  perusahaannya  akan 

terdorong  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut  kepada  calon  investor  

dimana  perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya 

dengan mengirimkan sinyal melalui laporan  tahunannya (Leland dan Pyle dalam 
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Scott, 2012:475).  Dengan demikian nilai profitabilitas yang terdapat  dalam laporan 

tahunan perusahaan merupakan sinyal yang akan menarik investor untuk 

meningkatkan permintaan saham. Seiring dengan meningkatnya permintaan saham 

maka nilai perusahaanpun akan meningkat.  

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan beberapa penelitian yang menunjukkan 

bahwa keberadaan kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan Rini dan Ghozali 

(2012) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, komisaris independen dan komite audit 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara Septiputri dan 

Mutmainah (2013) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Prasetyorini (2013) 

mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh  terhadap  nilai perusahaan. 

Sementara Moniaga (2013) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh  tidak  

signifikan  terhadap nilai  perusahaan.  

Disamping itu terdapat beberapa penelitian yang menjelaskan tentang 

pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan. Perdana dan Raharja 

(2014) menguji tentang Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahaan. Hasilnya menyatakan bahwa mekanisme corporate governance 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Suyanti et al., (2010) 

menjelaskan hasil yang berbeda yaitu keberadaan komite audit dan komposisi 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan 
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kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sementara penelitian Mukhtaruddin et al., (2014) menunjukkan hasil 

yang berbeda yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dan komite audit 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Adanya  hasil  –  hasil  penelitian  yang  sangat variatif tersebut,  

menunjukkan  adanya  research  gap  dalam  penelitian  sejenis.  Oleh  karena  itu,  

penelitian  mengenai good corporate governance dan nilai perusahaan menarik 

untuk diteliti kembali sehingga penelitian  ini  mencoba  untuk  menguji  kembali  

pengaruh  good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel intervening. Penelitian ini merupakan pengembangan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Suyanti, et al (2010) yang berjudul Pengaruh 

Mekanisme Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas 

Laba sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2004 – 2007”. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan Suyanti, et al (2010) yakni variabel intervening dalam 

penelitian ini menggunakan profitabilitas  sebagai  variabel  intervening.  

Dalam penelitiannya Suyanti, et al (2010) membuktikan bahwa pengaruh 

langsung mekanisme corporate governance terhadap nilai perusahaan lebih kuat 

dibanding pengaruh tidak langsung mekanisme corporate governance terhadap 

nilai perusahaan melalui kualitas laba sehingga dalam penelitian ini menggunakan 

profitabilitas sebagai variabel intervening. Penerapan mekanisme good corporate 
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governance dilaksanakan dalam rangka menghasilkan tingkat profitabilitas yang 

tinggi akan menjadi daya tarik bagi pihak investor untuk meningkatkan permintaan 

saham perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Adanya penggunaan 

profitabilitas sebagai variabel intervening dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menguji pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit 

terhadap nilai perusahaan melalui tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan.  

Dengan demikian adanya fenomena gap yang ditunjukkan pada tabel 1.1 

mengenai data rata – rata nilai perusahaan  manufaktur  pada tahun 2010 – 2013 

serta  adanya  inkonsistensi  dari beberapa hasil  penelitian  terdahulu  (research  

gap)  mengenai pengaruh dari mekanisme corporate governance terhadap nilai 

perusahaan dan adanya keterkaitan antara nilai perusahaan dengan profitabilitas 

maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai “Pengaruh 

Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka 

permasalahan pokok penelitian ini adalah: 

1. Apakah  kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas secara signifikan dapat memediasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai  perusahaan ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah  profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
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5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?  

6. Apakah profitabilitas secara signifikan dapat memediasi pengaruh komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan? 

7. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

8. Apakah profitabilitas secara signifikan dapat memediasi pengaruh komite 

audit terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3. Tujuan 

 Dari permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan  

manajerial terhadap nilai perusahaan. 

2. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan  

manajerial terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas 

3. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan  

institusional terhadap nilai perusahaan. 

4. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan. 

6. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. 

7. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit 

terhadap nilai perusahaan. 
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8. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit 

terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan kontribusi atau referensi  pada 

pengembangan teori mengenai good corporate governance dan profitabilitas yang 

diterapkan pada suatu perusahaan serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, 

dapat mengembangkan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang 

berkenaan dengan adanya pengaruh mekanisme good corporate governance 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening, serta 

diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang 

mengenai masalah – masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bagi peneliti 

selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi 

maupun acuan bagi peneliti selanjutnya maupun pembaca dalam melakukan 

penelitian – penelitian selanjutnya mengenai nilai perusahaan pada masa yang akan 

datang.  

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  masukan  dan  bahan  evaluasi   

mengenai keefektifan regulasi penerapan mekanisme good corporate  
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governance di Indonesia  sehingga  dapat menetapkan standar yang lebih baik 

di masa yang akan datang.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan dan 

solusi terkait dengan permasalahan mengenai good corporate governance, 

profitabilitas dan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa 

yang akan datang. Meningkatnya kinerja manajemen akan menarik para calon 

investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut dengan asumsi 

bahwa semakin bagus kinerja manajemen maka semakin handal informasi 

keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Dengan demikian, perusahaan akan lebih terbuka dalam penyampaian 

informasi kepada investor mengenai kinerja perusahaan dan mengurangi 

tindakan – tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor 

terhadap perusahaan.  

3. Bagi Calon Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada 

saat akan melakukan investasi sehingga pada saat calon investor mengetahui 

informasi mengenai mekanisme good corporate governance dan profitabilitas  

suatu perusahaan maka calon investor tersebut dapat menentukan apakah akan 

melakukan investasi atau tidak pada perusahaan tersebut dengan pertimbangan 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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4. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai  informasi  dan masukkan 

yang terkait dengan pengambilan keputusan di dalam  investasi sehingga  

investor  dapat mengambil keputusan secara efektif dan efesien.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Agency Theory 

Agency Theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual 

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

saham, sedangkan yang dimaksud dengan agent 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 principal memperoleh keuntungan semaksimal mungkin 

dengan biaya yang seefisien mungkin ketika perusahaan tersebut dikelola oleh 

agent.   

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa konflik agency 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 (Surya dan Yustiavandana, 2006:1).  

Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pihak pemegang saham,  antara lain biaya keagenan berupa biaya pengawasan yang 
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dikeluarkan oleh principal (the monitoring expenditures by the principal), biaya 

jaminan yang dikeluarkan oleh agent (the bonding expenditures by the agent),  dan 

kerugian residual  (the residual loss). 

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 (FCGI, 2011). Sedangkan Harahap 

(2007:554) menjelaskan bahwa “teori keagenan (agency theory) merupakan 

hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang timbul antara principal dengan 

menggunakan jasa agen untuk kepentingan principal”. 

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

pemegang saham, maupun pemerintah. Perspektif Agency relationship adalah dasar 

untuk memahami good corporate governance. Konsep good corporate governance 

berkaitan dengan 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. 

 

2.1.2. Signaling Theory 

Signalling  theory  (teori  sinyal)  digunakan  untuk  menjelaskan  bahwa  

pada  dasarnya  suatu informasi  dimanfaatkan  perusahaan  untuk  memberi  sinyal  

positif  maupun  negatif  kepada pemakainya.  Teori  sinyal  menurut Leland  dan  

Pyle  dalam  Scott  (2012:475)  menyatakan  bahwa: 

Pihak eksekutif  perusahaan  yang  memiliki  informasi  lebih  baik  mengenai  

perusahaannya  akan terdorong  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut  

kepada calon investor dimana perusahaan dapat meningkatkan nilai 
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perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui 

laporan  tahunannya.   

 

Dengan demikian Signalling theory menekankan akan pentingnya  informasi  yang 

dikeluarkan  oleh  perusahaan  terhadap  keputusan  investasi  pihak  eksternal 

perusahaan.  Hal ini karena informasi merupakan unsur penting bagi investor dan 

pelaku bisnis dalam rangka pengambilan keputusan investasi.  Informasi  tersebut 

dapat berupa informasi akuntansi dan informasi non – akuntansi.  

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 (Husnan, 2000:7). Signalling 

theory, awalnya dikembangkan untuk menjelaskan masalah asimetri informasi 

tenaga kerja (Morris, 1987).   

Teori ini menjelaskan bagaimana informasi asimetri dapat dikurangi dengan 

cara salah satu pihak memberikan signal informasi kepada pihak lain. Dengan 

adanya pemberian sinyal yang dilakukan oleh manajer maka asimetri informasi 

yang terjadi dapat diminimalisir.  Kinerja perusahaan dapat dijadikan signal oleh 
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manajer terhadap pihak eksternal perusahaan, terutama bagi pihak investor. Kinerja 

perusahaan yang baik akan  tercermin dari informasi akuntansi dan non akuntansi 

yang dipublikasikan perusahaan sehingga semakin bagus kinerja perusahaan akan 

membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Kinerja perusahaan dapat ditunjukkan oleh adanya kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi atau memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

sehingga akan menimbulkan nilai tambah perusahaan.  

Signaling Theory merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajer 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Signaling theory akan memberikan sinyal 

– sinyal berupa informasi perusahaan kepada investor yang berguna dalam hal 

pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  nilai perusahaan tersebut. Teori 

signalling  menurut Brigham dan Houston (2006) adalah “suatu tindakan yang 

diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan”. 

Teori ini mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara 

perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan yang memiliki nilai 

rendah. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi, 

sedangkan profitabilitas yang rendah menunjukkan nilai perusahaan yang rendah. 

Oleh karena itu, ketika profitabilitas suatu perusahaan meningkat maka investor 

akan langsung memberikan penilaian terhadap nilai perusahaan. 

 

2.2. Nilai Perusahaan 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan pengukuran nilai 

perusahaan. 
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2.2.1. Pengertian Nilai Perusahaan 

Pengertian  Nilai  perusahaan  menurut  Husnan  (2000:7)  adalah  “harga 

yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual”.  

Fakhruddin dan Hadianto (2001:6) dalam Moniaga (2013) menyebutkan bahwa 

nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang  tinggi membuat nilai perusahaan 

juga tinggi. Harga  saham merupakan  harga  yang terjadi  pada  saat  saham  di  

perdagangkan  di  pasar modal. Sedangkan Sukirni (2012) menjelaskan bahwa nilai 

perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah 

melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan 

tersebut didirikan sampai dengan saat ini.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan, nilai perusahaan yang tinggi akan membuat 

pelaku pasar percaya pada kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan sehingga akan menyebabkan perusahaan memiliki nilai jual 

yang tinggi. Disamping itu, perusahaan harus memiliki prospek yang bagus untuk 

ke depannya sehingga akan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

Meningkatnya nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian hasil kinerja 

perusahaan yang sesuai  dengan  keinginan para pemiliknya karena dengan 

meningkatnya nilai  perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat sehingga memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu 

perusahaan.   
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Nilai perusahaan  yang  tinggi akan  diikuti  oleh  tingginya kemakmuran  

pemegang  saham. Suyanti et al., (2010) menyebutkan bahwa jika kemakmuran 

pemegang saham terjamin maka sudah pasti nilai perusahaan meningkat, dan 

kemakmuran pemegang saham ini akan dapat meningkat apabila harga saham yang 

dimilikinya juga meningkat. Dengan kata lain, bagi perusahaan yang menerbitkan 

saham di pasar modal, harga saham yang ditransaksikan di pasar modal merupakan 

indikator nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar 

percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek 

perusahaan di masa yang akan datang.  

 

2.2.2. Pengukuran Nilai Perusahaan 

Menurut Brigham et al., (2001:101) dalam Moniaga (2013) terdapat  

beberapa pendekatan analisis rasio dalam penilaian market value, terdiri dari 

pendekatan  price earning ratio (PER), price book value ratio (PBVR),  market  

book  ratio  (MBR),  deviden  yield  ratio  (DYR),  dan  deviden  payout  ratio 

(DPR). Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan PBV. Price Book 

Value digunakan  sebagai  proksi  karena  keberadaan  PBV sangat penting bagi 

investor untuk menentukan strategi investasi di pasar modal. PBV dapat  

menunjukkan tingkat kemampuan   perusahaan   menciptakan  nilai  relatif  terhadap  

jumlah  modal yang  diinvestasikan.  

PBV merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya. Semakin  

tinggi PBV, semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek 

perusahaan, maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membelinya, 

sehingga  permintaan saham  tersebut  akan  naik dan meningkatkan  harga saham. 
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Semakin  tinggi  harga saham, semakin berhasil perusahaan  menciptakan  nilai  

bagi  pemegang  saham. Ada beberapa keunggulan PBV yaitu nilai buku merupakan 

ukuran yang stabil dan sederhana yang dapat dibandingkan dengan harga pasar. 

Keunggulan kedua adalah PBV dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk 

menunjukkan tanda mahal atau murahnya suatu saham perusahaan.  

 

2.3. Good Corporate Governance 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian, tujuan dan manfaat, 

prinsip – prinsip, dan penjelasan masing – masing good corporate governance.  

 

2.3.1. Pengertian Good Corporate Governance 

Organization for Economic Cooperation and Development (OCED)  dalam 

Surya dan Yustiavandana (2006:25) mendefinisikan Corporate Governance 

sebagai :  

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, 

pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan 

perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur  

perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate 

Governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan 

manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan 

perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang 

efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang 

lebih efisien. 

 

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Price Waterhouse Coopers dalam 

Surya dan Yustiavandana (2006:26) yang menyatakan bahwa : 

Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. 

Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, 

kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk 

mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola 
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risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan 

stakeholder. 

 

Menurut FCGI (2001) pengertian good corporate governance adalah : 

 

Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang 

saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan 

hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate  

Governance  adalah  rangkaian  proses  terstruktur  yang digunakan manajemen 

perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan tujuan  untuk  meningkatkan  nilai-

nilai perusahaan serta kontinuitas usaha perusahaan. Dengan adanya good 

corporate governance, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai baik oleh investor. 

 

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

Surya dan Yustiavandana (2006:68) menyebutkan bahwa secara umum, 

penerapan prinsip – prinsip good corporate governance, memiliki tujuan terhadap 

perusahaan sebagai berikut : 

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing; 

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah ; 

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan; 

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap 

perusahaan; 

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 
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Selain tujuan penerapan good corporate governance, adapun manfaat yang 

bisa diperoleh dengan menerapkan Corporate Governance pada perusahaan (FCGI, 

2011) adalah sebagai berikut: 

1. Lebih mudah untuk menambah modal; 

2. Biaya modal yang lebih rendah; 

3. Peningkatan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi yang terus membaik; 

4. Berdampak baik pada harga saham. (Karena situasi Indonesia saat ini, 

privatisasi Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan kontribusi 

signifikan terhadap anggaran negara) 

 

Sedangkan Tujuan dan manfaat GCG menurut Komite Nasional Corporate 

Governance (KNKG, 2006) adalah:  

1. Dapat menciptakan iklim yang mendukung investasi. 

2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, dan 

efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatakan kemandirian 

dewan komisaris, direksi, dan RUPS.  

3. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota 

dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung 

jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) 

maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan.  
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2.3.3.   Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)  

Di Indonesia, KNKG (2006) menetapkan lima prinsip Corporate 

Governance yang tercantum dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance. 

Kelima prinsip tersebut adalah : 

1. Transparansi (Transparancy)  

Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material 

dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 

tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – 

undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability)  

Akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan 

kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola 

secara benar, terukur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. 

3. Responsibilitas (Responsibility),  

Responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – 

undangan serta  melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan sebagai good 

corporate citizen. 
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4. Independensi (Independency),  

Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga 

masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak 

diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan kesataraan (Fairness) 

Kewajaran dan kesataraan yaitu perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

 

2.3.4. Penjelasan Masing – Masing GCG  

Penelitian ini menggunakan empat mekanisme good corporate governance 

yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu  kepemilikan  manajerial, 

kepemilikan  institusional,  komisaris  independen dan komite  audit. Penjelasan 

untuk masing – masing mekanisme tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Kepemilikan Manajerial 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama yang membantu 

mengendalikan masalah keagenan (agency conflict). Agency Conflict adalah konflik 

kepentingan yang terjadi antara principal dan agent. Konflik keagenan ini 

dipengaruhi oleh adanya insider ownership. Insider  ownership  adalah  pemilik  

perusahaan  yang merangkap sebagai pengelola perusahaan. Peningkatan insider 

ownership akan mengakibatkan peningkatan nilai perusahaan (Sulito, 2008).  
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Semakin besar insider ownership, maka perbedaan kepentingan antara  

pemegang  saham  (pemilik)  dengan  pengelola  perusahaan (manajemen) semakin 

kecil karena mereka akan bertindak dengan lebih hati – hati karena manajer juga 

ikut menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Apabila  

kepemilikan insider ownership kecil berarti hanya sedikit  jumlah pemegang  saham  

yang ikut terlibat dalam mengelola perusahaan sehingga semakin tinggi pula  

kemungkinan munculnya masalah keagenan.  

Kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002:5) dalam Rustendi dan 

Jimmi (2008)  merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif 

ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). 

Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki 

manajer. Kepemilikan manajerial dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat 

untuk mengurangi konflik keagenan yang menyebabkan agency cost yang tinggi  

(Mukhtaruddin et al., 2014).  Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah 

satu cara untuk mengurangi agency cost adalah meningkatkan kepemilikan saham 

oleh manajemen.  

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan manajer dengan pemegang saham 

sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan lebih termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini karena manajer merupakan salah satu 

pemilik perusahaan dan bukan hanya sebagai pihak eksternal yang dipekerjakan 

untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan. Manajer memegang peranan 

penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
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pengawasan serta pengambil keputusan (Sukirni, 2012). Kepemilikan  manajerial  

adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen atau pengelola  perusahaan  

tersebut. Terkadang  saham  perusahaan dimiliki  oleh  direksi,  komisaris,  

sekretaris  perusahaan atau bahkan karyawan perusahaan tersebut.  

 

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan  institusional  merupakan  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank,  perusahaan investasi, dan 

kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Jensen dan Meckling (1976)  menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer  dan pemegang 

saham. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajer 

perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, maka 

mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif (Mukhtaruddin et al., 

2014). Dengan demikian, semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Selain 

itu, keberadaan  investor  institusional dianggap  mampu  menjadi  mekanisme  

monitoring yang  efektif  dalam  setiap keputusan  yang  diambil  oleh  manajemen 

sehingga dengan  adanya kepemilikan institusional akan  mendorong  peningkatan  

pengawasan  yang  lebih optimal.  

Perdana dan Raharja (2014) menyebutkan bahwa perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan  

kemampuannya untuk memonitor manajemen.  Pengaruh kepemilikan  institusional  

sebagai agen monitoring  ditekan  melalui investasi mereka yang cukup besar dalam 

pasar modal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran bagi 
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pemegang saham. Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor  

institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor  tindakan  manajemen  

lebih  baik  dibandingkan investor individual (Rupilu, 2011).  

Tingkat kepemilikan  institusional  yang  tinggi  akan  menimbulkan  usaha 

pengawasan  yang  lebih  besar  oleh  pihak  investor  institusional  sehingga  dapat 

menghalangi perilaku opportunistic manajer (Wiranta dan Nugrahanti, 2013). 

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:  

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat 

menguji keandalan informasi.  

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat 

atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 

 

3. Komisaris Independen 

Dewan komisaris terdiri dari beberapa komisaris yang salah satunya adalah 

komisaris independen. Istilah independen pada komisaris independen menunjukkan 

keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) 

dan juga mewakili kepentingan investor (Surya dan Yustiavandana, 2006:133). 

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dengan pengertian bahwa 

mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, demi 

tercapainya kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak 

yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan 

perusahaan. Dengan demikian, komisaris independen bertindak secara netral dan 

mendorong terlaksananya prinsip – prinsip GCG.   
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Kinerja perusahaan ini  dapat dijadikan signal oleh manajer terhadap pihak di 

luar perusahaan, terutama bagi pihak investor. Menurut Surya dan Yustiavandana 

(2006:135) pengertian komisaris independen adalah sebagai berikut : 

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota 

manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang 

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas 

dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.  

 

Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM – LK  No: Kep -

643/BL/2012 pengertian dari komisaris independen adalah sebagai berikut : 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal  dari luar 

emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan bukan merupakan 

orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten 

atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir serta 

tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten 

atau perusahaan publik tersebut.  

 

Dengan demikian komisaris independen dapat diartikan sebagai anggota 

dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris 

lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dalam 

rangka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), saat ini 

keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran dewan komisaris 

suatu perusahaan. Hal ini mengacu pada peraturan BEI yang mewajibkan 

perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI  untuk memiliki komisaris independen 

sekurang – kurangnya 30% dari jajaran dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu 
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melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris 

independen setelah saham tersebut tercatat.  

Tujuan utama adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris 

pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang 

persetujuan atau keputusan yang diperlukan. Komisaris independen diharapkan 

dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak, yaitu 

pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun 

pemegang saham publik (Surya dan Yustiavandana, 2006). Sedangkan fungsi 

komisaris independen adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan, 

memberikan nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha 

yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan serta memantau 

penerapan dan efektivitas dari praktek GCG.  

Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan 

karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang 

saham kepada para manajer (Muryati dan Suardikha, 2014). Menurut Surya dan 

Yustiavandana (2006:138) komisaris independen bersama dewan komisaris 

memiliki tugas – tugas utama meliputi: 

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis – garis besar rencana 

kerja, kebijakan pengendali risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; 

menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; 

serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan 

aset. Tugas ini terkait dengan peran dan tanggung jawab, serta mendukung 
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usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen 

(accountability); 

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan 

penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan 

anggota dewan direksi yang transparan (transparency) dan adil (fairness); 

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk 

penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi aset perusahaan. Tugas ini 

memberikan perlindungan hak – hak para pemegang saham (fairness); 

4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana 

perlu.Komisaris independen harus melaksanakan transparasi (transparency) 

dan pertanggungjawaban (responsibility) atas hal ini; 

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan 

(OECD Principles of Corporate Governance). Proses keterbukaan 

(transparency) ini untuk menjamin tersedianya informasi yang tepat waktu 

dan jelas.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki 

tugas untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada pengelola 

perusahaan (management) dengan mengacu pada prinsip – prinsip dari good 

corporate governance. 

 

4. Komite Audit 

Agency theory memprediksikan bahwa pembentukan komite audit merupakan 

cara untuk menyelesaikan agency problems. Hal ini dikarenakan fungsi utama 
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komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan 

kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Wulandari, 

2011). Surya dan Yustiavandana (2006:145) menyebutkan bahwa komite audit 

adalah “organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG”. 

Sedangkan berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM – LK  No: Kep – 643/BL/2012 

pengertian dari komite audit adalah : 

Komite  yang  dibentuk  oleh  dan  bertanggung jawab kepada dewan komisaris 

dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite 

audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari  komisaris  independen  dan  

pihak  dari  luar  emiten  atau  perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris 

independen. 

 

Dengan demikian komite audit dapat diartikan sebagai komite yang diketuai 

oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang ekternal yang independen 

terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan 

keuangan demi terlaksananya prinsip – prinsip good corporate governance. Komite 

audit bertugas untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian 

mengevaluasi  hasil  audit  guna  menilai  kelayakan  dan  kemampuan  pengendalian  

interen termasuk mengawasi  proses penyusunan laporan keuangan.   

Keberadaan komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. 

Hal ini karena berhubungan dengan fungsi komite audit untuk pengawasan 

integritas  laporan keungan yang dipublikasikan perusahaan. Komite audit bertugas 

untuk memberikan pendapat yang independen kepada dewan komisaris terhadap 

laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang 

antara lain meliputi:  
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1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti laporan keuangan. 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dibidang pasar modal dan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah 

dipertimbangkan. 

Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap 

penerapan prinsip – prinsip GCG yang pada akhirnya dapat membatasi atau bahkan 

mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan yang pada akhirnya akan 

mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM – LK No: 

Kep – 643/BL/2012 komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain 

sebagai berikut: 

1. Melakukan  penelaahan  atas  informasi  keuangan  yang  akan  dikeluarkan 

emiten  atau  perusahaan  publik  kepada  publik  dan/atau  pihak  otoritas 

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan 

informasi keuangan emiten atau perusahaan publik; 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – 

undangan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  emiten  atau  perusahaan 

publik; 

3. Memberikan  pendapat  independen  dalam  hal  terjadi  perbedaan  pendapat 

antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya; 
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4. Memberikan  rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai  penunjukan 

akuntan  yang  didasarkan  pada  independensi,  ruang  lingkup  penugasan, 

dan fee; 

5. Melakukan penelaahan atas  pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal 

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor 

internal; 

6. Melakukan  penelaahan  terhadap  aktivitas  pelaksanaan  manajemen  risiko 

yang  dilakukan  oleh  direksi,  jika  emiten  atau  perusahaan  publik  tidak 

memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris; 

7. Menelaah  pengaduan  yang  berkaitan  dengan  proses  akuntansi  dan 

pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik; 

8. Menelaah  dan memberikan  saran  kepada  dewan  komisaris  terkait  dengan 

adanya potensi benturan kepentingan  emiten atau perusahaan publik; dan 

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan 

Publik.  

 

2.4. Profitabilitas 

Menurut Harahap (2007:50) yang dimaksud dengan profitabilitas adalah 

sebagai berikut:  

“Profitabilitas merupakan kemampuan menghasilkan laba (profit) selama 

periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara 

keseluruhan maupun modal sendiri. Profitabilitas menyangkut efesiensi 

perusahaan menggunakan modal, baik modal sendiri maupun modal asing”.  

 

Sedangkan Munawir (2007 : 33) menyebutkan bahwa profitabilitas adalah: 
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 “Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu, yang diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif dengan membandingkan antara 

laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal perusahaan tersebut. 

 

Dari  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu ukuran 

dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba. Dengan demikian profitabilitas menunjukkan keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi profitabilitas berarti 

semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan akan meningkat dengan 

semakin tingginya profitabilitas.  

 Munawir (2007:240), menjelaskan bahwa “ Profitabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan”. 

Menurut Harahap (2007:304) yang dimaksud dengan rasio profitabilitas adalah 

“kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang”. Sedangkan Rasio Profitabilitas menurut Brigham dan Houston (2010:146) 

adalah “Sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, 

manajemen aset, dan utang pada hasil operasi”.  

Rasio ini mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan 

keputusan operasional. Dengan demikian Rasio profitabilitas memperlihatkan  

keseluruhan keefektivitasan  operasi  yang  dilakukan  perusahaan dan  profitabilitas  

dipakai  sebagai  salah  satu cara  untuk  menilai  keberhasilan pertumbuhan  dan  

kinerja  perusahaan  yang berkaitan  dengan  nilai perusahaan. Dalam penelitian ini 

Profitabilitas diproksikan dengan ROE.   
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Munawir (2007:240) menjelaskan bahwa “Return on equity  adalah rasio 

diantara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

produktivitas dari dana – dana pemilik perusahaan di dalam perusahaannya 

sendiri”. Sedangkan Brigham dan Houston (2010:149) menyebutkan bahwa 

“Return on equity  adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa yang mengukur 

tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa”. ROE sebagai salah 

satu rasio profitabilitas merupakan indikator yang sangat penting bagi para investor. 

ROE dibutuhkan investor untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba bersih yang berkaitan  dengan  dividen.   

Pemilihan  ROE  sebagai  proksi  dari profitabilitas  adalah  karena  dalam  

ROE ditunjukkan, semakin  tinggi ROE  menunjukkan  semakin  efisien  perusahaan  

dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba  investor yang ditanam 

pada perusahaan (Horne dan John, 2005 dalam Analisa, 2011). ROE menunjukkan 

signal kesuksesan keuangan perusahaan. Teori signaling menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang tinggi berkaitan dengan prospek perusahaan yang bagus 

sehingga memicu investor untuk meningkatkan permintaan saham.  

Permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan 

meningkat. Profitabilitas berpengaruh signifikan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan.  Hal ini karena profit  yang  tinggi  akan  memberikan  indikasi  prospek  

perusahaan  yang baik sehingga dapat memicu investor  untuk ikut meningkatkan 

permintaan saham. Selanjutnya permintaan saham yang meningkat akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Suyanti et al., (2010) meneliti tentang pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap nilai perusahaan dengan kualitas laba sebagai variabel  

intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2004 – 2007. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan, sedangkan variabel independen yaitu mekanisme corporate 

governance, yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 

komposisi komisaris independen dan keberadaaan komite audit. Penelitian ini juga 

menggunakan variabel intervening kualitas laba dan variabel kontrol leverage .  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas laba, kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Keberadaan 

komite audit dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial, berpengaruh 

terhadap kualitas laba. Sedangkan Komposisi komisaris independen, kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba,  leverage tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. 

Penelitian Rupilu (2011) menguji tentang pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kualitas laba dan nilai perusahaan sedangkan variabel 

independennya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen serta komite audit. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel 

kontrol yaitu size dan leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan  
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komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas laba. Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan  Institusional, Komite Audit berpengaruh  positif terhadap  

kualitas  laba.  

Variabel kontrol Size berpengaruh   positif   dan leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap 

nilai  perusahaan. Kepemilikan  Manajerial  berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Variabel kontrol Size dan leverage tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Kualitas laba berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Variabel kontrol size berpengaruh  negatif  dan leverage berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Septiputri dan Mutmainah (2013) meneliti tentang dampak 

corporate governance terhadap profitabilitas perbankan syariah indonesia tahun 

2007 – 2011. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, sedangkan 

variabel independennya yaitu ukuran  dewan  direksi,  ukuran  dewan komisaris, 

proporsi komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, dan reputasi 

kantor akuntan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan direksi  

berpengaruh  positif signifikan terhadap profitabilitas, ukuran dewan komisaris 

berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas, proporsi komisaris  

independen secara statistik terbukti positif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, DPS dan reputasi KAP berpengaruh negatif  tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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Penelitian Gill dan Obradovich (2013) meneliti tentang dampak corporate 

governance dan financial leverage terhadap nilai perusahaan Amerika. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan, sedangkan variabel 

independennya yaitu CEO Duality, ukuran dewan,  komite audit, dan ukuran 

perusahaan. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ROA, 

Insider Holdings, Industry Dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

dewan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan manufaktur Amerika, dan CEO 

duality, komite audit, financial leverage, ukuran perusahaan, dan insider holdings 

berdampak positif pada nilai perusahaan manufaktur Amerika. Ukuran dewan 

berdampak negatif  terhadap nilai perusahaan jasa Amerika, financial leverage dan 

return on assets berdampak positif terhadap nilai  perusahaan manufaktur Amerika. 

Penelitian Moniaga (2013) meneliti tentang struktur modal, profitabilitas dan 

struktur biaya terhadap nilai perusahaan industri keramik, porcelen dan kaca 

periode 2007 – 2011. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan, 

sedangkan variabel independennya yaitu struktur modal, profitabilitas  dan  struktur  

biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur  modal,  profitabilitas dan  

struktur biaya secara simultan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas dan Struktur 

biaya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Prasetyorini (2013) menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, price earning ratio dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Populasi  

dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  perusahaan  industri dasar dan kimia yang  

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. Penelitian ini 
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menggunakan ukuran perusahaan, leverage, price earning ratio dan profitabilitas 

sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Ukuran  perusahaan, price  earning  ratio,  dan  profitabilitas berpengaruh  terhadap  

nilai perusahaan. Variabel  leverage  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai perusahaan. 

Penelitian Perdana dan Raharja (2014) menguji pengaruh corporate 

governance terhadap nilai perusahaan.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  

ini  adalah  perusahaan perbankan  yang  terdaftar  di  BEI  (Bursa  Efek  Indonesia)  

selama  periode  2010 – 2012. Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, eksternal auditor 

sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan Institusional  

berpengaruh postif  dan  tidak  signifikan  terhadap  nilai perusahaan. Komite Audit 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Proporsi 

komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Eksternal auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Mukhtaruddin et al., (2014) meneliti tentang mekanisme Good 

Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Nilai 

Perusahaan: Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam penelitian ini menggunakan ukuran dewan, dewan independen, kepemilikan  



43 
 

 
 

institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan pengungkapan CSR sebagai 

variabel independen, dimana nilai perusahaan sebagai variabel dependen, serta tipe 

industri dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  ukuran dewan, kepemilikan manajerial, CSR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  Berikut ini ringkasan dari penelitian-

penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel 2.1. : 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Anggraheni 

Niken Suyanti, 

Rahmawati, Y. 

Anni Aryani 

(2010) 

Pengaruh Mekanisme  

Corporate 

Governance terhadap 

Nilai Perusahaan 

dengan Kualitas Laba 

Sebagai Variabel  

Intervening pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2004-2007 

Kualitas laba, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan 

institusional berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Keberadaan komite audit dan 

komposisi komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Keberadaan komite 

audit, kepemilikan manajerial, 

berpengaruh terhadap kualitas 

laba. Sedangkan Komposisi 

komisaris independen, 

kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kualitas 

laba,  leverage tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba dan nilai 

perusahaan. 

2. Wilsna Rupilu 

(2011) 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate 

Governance Terhadap 

Kualitas Laba Dan 

Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan 

Dewan  komisaris  independen  

tidak  berpengaruh  terhadap  

kualitas laba. Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan  

Institusional, Komite Audit   

berpengaruh  positif terhadap  

kualitas  laba. Variabel kontrol 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Size berpengaruh   positif   dan 

leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba. Dewan  

komisaris  independen  tidak  

berpengaruh terhadap nilai  

perusahaan. Kepemilikan  

Manajerial  berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan Institusional  

berpengaruh  positif   terhadap 

nilai  perusahaan. Komite Audit 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Variabel 

kontrol Size dan leverage tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Kualitas laba 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Variabel 

kontrol size berpengaruh  negatif  

dan leverage berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Virda Rakhma 

Septiputri dan 

Siti 

Mutmainah 

(2013) 

Dampak Corporate 

Governance terhadap  

Profitabilitas 

Perbankan Syariah 

Indonesia Tahun 

2007-2011 

Dewan  direksi  berpengaruh  

positif signifikan terhadap 

profitabilitas, ukuran dewan 

komisaris berpengaruh tidak  

signifikan terhadap profitabilitas, 

proporsi  komisaris  independen  

secara  statistik terbukti positif 

dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas, DPS dan reputasi  

KAP  berpengaruh negatif  tidak 

signifikan terhadap profitabilitas.  

4. Amarjit  Gill 

dan John 

Obradovich 

(2013) 

The Impact of 

Corporate 

Governance and 

Financial Leverage 

on the Value of 

American Firms 

Ukuran dewan berdampak 

negatif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur Amerika, dan 

CEO duality, komite audit, 

financial leverage, ukuran 

perusahaan, dan insider holdings 

berdampak positif pada nilai 

perusahaan manufaktur Amerika. 

Ukuran dewan berdampak 

negatif  terhadap nilai perusahaan 

jasa Amerika, financial leverage 

dan return on assets berdampak 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

positif terhadap nilai  perusahaan 

manufaktur Amerika. 

5. Fernandes 

Moniaga 

(2013) 

Struktur Modal, 

Profitabilitas Dan 

Struktur Biaya 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Industri 

Keramik, Porcelen 

Dan Kaca Periode 

2007 – 2011 

Struktur  modal,  profitabilitas  

dan  struktur  biaya  secara 

simultan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas dan Struktur biaya 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

6. Bhekti Fitri 

Prasetyorini 

(2013) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage,  

Price Earning Ratio 

Dan Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Ukuran  perusahaan, price  

earning  ratio,  dan  profitabilitas 

berpengaruh  terhadap  nilai  

perusahaan. Variabel  leverage  

tidak  berpengaruh  terhadap  

nilai perusahaan. 

7. Ramadhan 

Sukma 

Perdana, 

Raharja (2014) 

Analisis Pengaruh 

Corporate 

Governance  

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan  Institusional  dan 

komite audit berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Proporsi 

komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Eksternal auditor berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Variabel Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

8. Mukhtaruddin, 

Relasari, 

Messa 

Felmania 

(2014) 

Good Corporate 

Governance 

Mechanism, 

Corporate Social  

Responsibility 

Disclosure onFirm 

Value: Empirical 

Study on Listed  

Company in 

Indonesia Stock 

Exchange. 

Ukuran dewan, kepemilikan 

manajerial, CSR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Komisaris 

independen berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kepemilikan 

institusional dan komite audit 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan.   
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Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian sekarang dimaksudkan untuk 

menguji pengaruh mekanisme good corporate governance berupa kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit 

terhadap nilai perusahaan dengan menambahkan variabel profitabilitas sebagai 

variabel intervening. Peneliti menggunakan profitabilitas sebagai variabel 

intervening karena diindikasikan terdapat pengaruh tidak langsung dari good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan.   

 

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

Pada sub bab ini akan dijelaskan kerangka pemikiran teoritis dan 

pengembangan hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini. 

 

2.6.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Terdapat empat mekanisme good corporate governance yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,  

komisaris independen dan komite audit. Keempat mekanisme good corporate 

governance ini bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan 

manajerial akan membuat manajer lebih bertanggungjawab terhadap 

perusahaannya karena manajer bukan hanya sebagai pihak eksternal 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 
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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. Oleh karena itu kepemilikan 

institusional sangat dibutuhkan untuk mengurangi konflik keagenan.  

Adanya kepemilikan investor  institusional  dalam  bentuk  perusahaan  akan  

meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insiders 

(Endraswati, 2012). Dengan demikian tindakan manajer yang dapat mengurangi 

laba perusahaan dapat diminimalisasi sehingga dapat menambah nilai perusahaan. 

Peran komisaris independen diharapkan akan meminimalkan konflik keagenan 

yang terjadi antara dewan direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen 

bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip good 

corporate governanvce sehingga akan mengurangi kecurangan yang mungkin 

dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.  

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan 

komisaris independen membentuk komite audit sehingga fungsi pengawasan yang 
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dilakukan terhadap perusahaan akan lebih optimal. Dengan adanya independensi 

dari komisaris independen dan komite audit diharapkan adanya transparasi 

pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Apabila fungsi komite audit berjalan secara efektif dan efisien maka 

pengendalian terhadap perusahaan akan jauh lebih baik sehingga akan 

meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Meningkatnya kinerja perusahaan maka 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 dijadikan sebagai perantara antara mekanisme good 

corporate governance dengan nilai perusahaan.   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel 

yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka 

pemikiran sebagai berikut :    
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.6.2.   Pengembangan Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan.  

Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik antara principal dan 

agent dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara principal dan 

agent. Principal dapat membatasi penyimpangan dari kepentingannya dengan 

mendirikan insentif yang tepat untuk agent dan dengan menimbulkan biaya 

monitoring yang dirancang untuk membatasi kegiatan menyimpang dari agent. 

Dengan demikian agent akan melakukan perintah sesuai dengan yang telah di 

amanatkan oleh principle sehingga kepentingan principle akan terpenuhi oleh 

agent. Adanya konflik keagenan ini akan menimbulkan biaya keagenan (agency 

cost) .  
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Teori agensi menjelaskan bahwa dengan adanya peningkatan kepemilikan 

saham oleh manajer (insider ownership) dapat menjadi kontrol bagi agency cost  

yang muncul dari mekanisme meminimalkan agency conflict yang terjadi antara 

pemilik dan manajer (Sulito, 2008). Insider  ownership  adalah  pemilik  perusahaan  

yang merangkap sebagai pengelola perusahaan. Semakin besar insider ownership, 

maka perbedaan kepentingan antara pemegang  saham  (pemilik)  dengan  pengelola  

perusahaan (manajemen) semakin kecil karena mereka akan bertindak secara 

beriringan dengan lebih hati – hati dalam mengambil suatu keputusan karena hasil 

keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada pemilik, namun manajer juga 

ikut menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya.  

Kepemilikan  insider  ownership  yang kecil  menunjukan bahwa hanya  

sedikit  jumlah pemegang  saham  yang  ikut  terlibat  dalam  mengelola  perusahaan  

sehingga semakin tinggi pula kemungkinan munculnya masalah keagenan. 

Kebijakan mengenai kepemilikan manajerial ini akan memotivasi kinerja 

manajemen yang dimaksudkan untuk mensejajarkan manajer dengan pemegang 

saham. Semakin besar tingkat insider ownership suatu perusahaan maka semakin 

tinggi tingkat keselarasan dan kemampuan kontrol terhadap kepentingan antara 

principal dan agent. Disini manajer diperlakukan sama halnya seperti pemegang 

saham bukan hanya sebagai pihak eksternal yang dipekerjakan untuk melaksanakan 

kepentingan perusahaan tersebut, namun ikut serta dalam proses pengambilan 

keputusan demi tercapainya tujuan dari perusahaan.  

Dengan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham maka 

diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Secara teoritis  ketika 
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kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya 

perilaku opportunistik manajer akan meningkat. Dengan meningkatkan 

kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan 

keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja dalam rangka menciptakan nilai perusahaan yang tinggi (Perdana dan 

Raharja, 2014). Kepemilikan manajerial (managerial ownership) merupakan 

proporsi saham yang dimiliki  oleh manajer  atau  direksi  dan dewan komisaris.  

Dengan kata lain kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang 

saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen 

dan pemegang saham sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan 

yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah (Suyanti et al., 2010). Tujuan perusahaan meningkatkan 

kepemilikan manajerial yaitu agar manajer bertindak sesuai dengan keinginan para 

pemegang saham.  

Meningkatnya kepemilikan manajerial akan berdampak kepada perusahaan 

dan para pemegang saham. Dalam hal ini manajemen mempunyai tanggung jawab 

untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham sehingga manajemen 

akan lebih berhati – hati dalam mengambil suatu keputusan, karena selain 

berdampak kepada pemegang saham, manajemen akan ikut merasakan manfaat 

secara langsung dari keputusan yang diambilnya. Apabila keputusan yang diambil 

manajemen salah maka mereka akan menerima konsekuensi dengan ikut 

menanggung kerugian atas keputusan tersebut dan begitu pula sebaliknya, apabila 
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keputusan yang diambil manajemen benar maka mereka akan menerima hasil 

sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya yaitu menerima keuntungan atas 

keputusan yang telah diambil.  

Proporsi kepemilikan manajerial yang cukup tinggi menyebabkan manajer 

merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga akan memiliki tanggung jawab yang lebih 

terhadap perusahaan dengan berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan-

tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya. Dengan Asumsi bahwa 

peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan kecenderungan 

manajer untuk melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan pemegang saham. 

Dengan adanya tujuan yang sama antara manajer dan pemegang saham maka akan 

mempersatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham, hal ini berdampak 

positif dalam meningkatkan nilai perusahaan.   

Penelitian Rupilu (2011) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen 

cenderung kurang  mampu untuk berusaha meningkatkan kinerjanya. Berbeda 

Halnya dengan penelitian Mukhtaruddin et al., (2014) yang membuktikan bahwa 

kepemilikan manajerial berdampak positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa proporsi saham yang dikendalikan oleh 

manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dengan demikian, 

kepentingan manajer dan pemegang saham akan bersatu sehingga akan berdampak 

positif dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham. Hasil penelitian tersebut  

sesuai dengan  penelitian Perdana dan Raharja (2014) yang  menunjukkan  bahwa 

kepemilikan  manajerial  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  



53 
 

 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

H1  :   Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan Melalui 

Profitabilitas 

Jansen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik antara principal dan 

agent dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara principal dan 

agent. Semakin  besar  proporsi  kepemilikan manajerial  pada  perusahaan,  maka  

manajemen  cenderung  lebih  giat  untuk  kepentingan pemegang saham karena 

bila terdapat keputusan yang salah manajemen juga akan menanggung 

konsekuensinya (Arifani, 2012). Hal ini ditunjukkan dengan adanya kinerja 

manajemen yang baik dalam mengelola perusahaan yang dapat diukur dengan 

menggunakan rasio profitabilitas.  

Rasio profitabilitas memperlihatkan  keseluruhan  keefektivitasan  operasi  

yang  dilakukan  oleh perusahaan dan  profitabilitas  dipakai  sebagai  salah  satu 

cara  untuk  menilai  keberhasilan pertumbuhan  dan  kinerja  perusahaan  yang 

berkaitan  dengan  nilai perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial akan 

meningkatkan profitabilitas yang berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan.  

Semakin  besar  proporsi kepemilikan  manajerial maka  manajemen  cenderung 

berusaha lebih giat  untuk meningkatkan profit perusahaan. Dengan demikian 

profitabilitas dapat memediasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan.  



54 
 

 
 

Hasil  penelitian tersebut  sesuai dengan  penelitian Perdana dan Raharja 

(2014) yang  menunjukkan  bahwa kepemilikan  manajerial  berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya kepemilikan  saham  yang  dimiliki  oleh 

pihak manajer  maka tindakan  manajer  akan selaras  dengan  pemegang  saham 

sehingga dengan hubungan selaras tersebut maka dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dengan  demikian,  kepemilikan  manajerial  pada suatu perusahaan 

akan  cenderung membuat manajemen memiliki  tanggung  jawab  yang lebih  besar 

dalam menjalankan perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya kepemilikan manajerial.  

Berdasarkan teori signaling menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi 

berkaitan dengan prospek perusahaan yang bagus sehingga memicu investor untuk 

meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang meningkat 

menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Dengan kata lain adanya sinyal dari 

manajer kepada pemegang saham yang berkaitan dengan tingkat profitabilitas yang 

tinggi akan menarik para investor untuk berinvestasi atau menanamkan saham pada 

perusahaan tersebut sehingga permintaan saham perusahaan akan meningkat dan 

akan menambah nilai bagi perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

profitabilitas. 
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3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan. 

Konflik keagenan adalah konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan 

pemegang saham. Adanya konflik keagenan ini akan menimbulkan biaya keagenan 

(agency cost) bagi perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan untuk 

meminimalkan agency cost yaitu meningkatkan kepemilikan institusional. Dengan  

kata  lain  semakin  tinggi  tingkat kepemilikan institusional, semakin kuat tingkat 

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap  

perusahaan, sehingga agency cost yang terjadi di dalam perusahaan dapat 

diminimalisasi dan nilai perusahaan akan semakin meningkat (Suyanti et al., 2010).  

Pendekatan keagenan ini menjelaskan tentang tujuan utama perusahaan yaitu 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai 

perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. 

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, 

pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui 

investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Sukirni, 2011).  

Manajemen akan melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin sehingga akan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan  saham  

perusahaan  yang  dimiliki oleh  institusi atau  lembaga  seperti perusahaan asuransi, 

bank,  perusahaan investasi, dan kepemilikan  institusi  lain (Tarjo,  2008). Institusi 

merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi 
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yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi akan 

menyerahkan tanggung jawab dan mempercayakan investasinya kepada pihak 

manajemen perusahaan untuk mengelola investasinya semaksimal mungkin.  

Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agent pengawas dapat dilihat dari 

jumlah investasi saham yang dilakukannya di pasar modal. Semakin besar jumlah 

investasi saham yang dilakukannya di pasar modal maka pengawasan terhadap 

perusahaan akan dilakukan secara lebih efektif. Hal ini karena ketika pemegang 

saham memiliki jumlah investasi saham yang tinggi maka secara tidak langsung 

pemegang saham akan mengharapkan return yang tinggi yang ditunjukkan dengan 

tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan.   

Tingkat kepemilikan  institusional  yang  tinggi  akan  menimbulkan  usaha 

pengawasan  yang  lebih  besar  oleh  pihak  investor  institusional  sehingga  dapat 

menghalangi  perilaku  opportunistic manajer (Wiranta dan Nugrahanti, 2013). 

Perilaku opportunistic adalah perilaku yang memanfaatkan kesempatan yang ada 

untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Dalam hal ini manajer memanfaatkan 

fasilitas yang ada dalam perusahaan demi kepentingannya seperti meningkatkan 

laba dalam perusahaan tanpa sepengetahuan pemegang saham karena manajer yang 

melakukan pengelolaan dan mengetahui lebih banyak mengenai seluk beluk 

perusahaan tersebut sehingga profit perusahaan secara tidak langsung akan 

berkurang. Hal ini dilakukan manajer untuk mencapai target yang diharapkan 

sehingga dengan tindakan tersebut seolah – olah laba perusahaan menjadi 

meningkat. Dengan demikian akan menarik para investor untuk berinvestasi pada 
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perusahaan tersebut sehingga manajer akan memperoleh kompensasi atas 

kinerjanya. 

Dengan adanya pengawasan dari pemegang saham maka perilaku 

opportunistic manajer ini tidak akan terjadi karena manajer akan merasa diawasi 

dalam setiap tindakan yang dilakukannya sehingga manajer tidak akan melakukan 

tindakan yang akan merugikan perusahaan demi mempertahankan posisinya dalam 

perusahaan tersebut. Kepemilikan saham institusional yang tinggi dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peranan institusional 

sebagai alat monitoring atau kontrol dalam meningkatkan nilai perusahaan.   

Suyanti et al., (2010) menyebutkan bahwa semakin besar kepemilikan 

institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang telah dilakukannnya dengan membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  Penelitian 

yang dilakukan oleh Mukhtaruddin et al., (2014), membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif  dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan hasil penelitian Perdana dan Raharja (2014) membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap  nilai  perusahaan. Hal ini 

dimungkinkan karena pihak institusi sebagai pemilik saham perusahaan belum 

efektif dalam melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap manajemen.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah :   

H3 :  Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan  

Teori sinyal menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi berkaitan 

dengan prospek perusahaan yang bagus di masa yang akan datang. Tingkat 

profitabilitas ini digunakan pihak manajemen untuk memberikan sinyal positif 

kepada para pemakainya sehingga asimetri informasi yang terjadi dalam 

perusahaan dapat diminimalisasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan 

dimana manajer memiliki akses informasi atas aspek perusahaan yang tidak 

dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan. Pendekatan asimetri informasi dikaitkan 

dengan peningkatkan nilai perusahaan yaitu ketika terdapat asimetri informasi 

manajer yang memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor 

guna memaksimalisasi nilai perusahaan. 

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. 

Bertambahnya nilai perusahaan akan menyebabkan investor tertarik untuk 

berinvestasi atau menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Hal ini karena 

aspek utama yang menyebabkan investor memberikan nilai lebih terhadap 

perusahaan adalah kinerja perusahan yang tercermin dalam tingkat profitabilitas 

yang diperoleh perusahaan.  

Secara umum investor menilai bahwa profitabilitas yang tinggi akan 

menunjukkan prospek perusahaan yang baik di masa yang akan datang. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan efektifitas dan  efisiensi  dalam  pengelolaan 
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perusahaan karena tingkat profitabilitas yang tinggi  akan meningkatkan harga 

saham, dan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan.  Maka, akan terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan harga 

saham dimana  tingginya  harga  saham  akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Semakin tingginya tingkat profitabilitas perusahaan maka akan meningkatkan laba per 

saham perusahaan. Adanya peningkatan laba per lembar saham perusahaan akan 

membuat investor tertarik untuk menanamkan  modalnya  dengan membeli saham 

perusahaan. Dengan banyaknya  investor  yang  membeli saham  perusahaan  maka  

akan menaikkan harga saham perusahaan tersebut  sehingga  akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Prasetyorini, 2013). 

Moniaga (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas  

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Sementara 

Prasetyorini (2013) menyatakan bahwa profitabilitas yang tinggi akan  memberikan  

indikasi  prospek  perusahaan  yang  baik  sehingga  dapat  memicu  investor  untuk  

ikut meningkatkan permintaan saham. Selanjutnya permintaan saham yang 

meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Rasio – rasio 

profitabilitas memperlihatkan keseluruhan keefektivitasan  operasi yang dilakukan 

perusahaan dan profitabilitas dipakai sebagai salah satu cara untuk menilai 

keberhasilan pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang berkaitan  dengan nilai 

perusahaan.   

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah :   

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak  memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau  hubungan 

keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang 

saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi  kemampuannya 

untuk bertindak independen (Arifani, 2012). Peran komisaris independen 

diharapkan akan meminimalkan permasalahan agensi yang timbul antara dewan 

direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen bertindak secara netral dan 

mendorong terlaksananya prinsip – prinsip good corporate governance sehingga 

akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen 

dalam menyajikan laporan keuangan.  

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance (Suyanti et 

al., 2010). Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka 

diharapkan pemberdayaan dewan komisaris ini dapat melakukan tugas  pengawasan  

dan pemberian nasihat kepada direksi secara lebih efektif dan  lebih efisien sehingga 

dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu keberadaan komisaris 

independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga 

tercipta good corporate governance  yang di harapkan perusahaan.  

Septiputri dan Mutmainah (2013) juga menyatakan bahwa semakin besar  

jumlah komisaris independen,  maka  semakin  tinggi  indepedensi  yang  ada  dalam  

dewan komisaris, sehingga pengawasan yang dilakukan akan lebih obyektif 

terhadap pengelolaan manajemen yang berkaitan dengan profitabilitas. Apabila 
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profitabilitas meningkat maka nilai perusahaan juga akan ikut meningkat. Dengan 

demikian, keberadaan komisaris independen sangat diperlukan pada jajaran dewan 

komisaris suatu perusahaan.  

Komisaris independen harus berjumlah proposional sebanding dengan jumlah 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan memiliki jumlah 

minimal sebesar 30 % dari jumlah anggota komisaris. Sebagai komisaris 

independen, mereka memiliki fungsi dan kedudukan mewakili kepentingan 

pemegang saham independen. Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi 

jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah 

melakukan praktik – praktik transparansi, disklosure, kemandirian, akuntabilitas 

dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian 

negara.  

Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa 

perusahaan dijalankan dengan baik. Dengan demikian ketika perusahaan dijalankan 

dengan baik, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut akan mempunyai kinerja yang 

baik yang tercermin pada tingkat profitabilitas yang dihasilkan, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut sehingga kemakmuran para 

pemegang saham akan tercapai. Dewan komisaris yang didalamnya terdapat 

komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam 

mengawasi laporan yang reliable sehingga diharapkan laporan keuangan yang 

dilaporkan oleh pihak manajemen dapat dipertanggungjawabkan.  
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Suyanti et al., (2010) membuktikan bahwa komposisi komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian dengan hasil serupa 

dilakukan oleh Rupilu (2011), penelitiannya membuktikan bahwa komisaris  

independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, karena rata-rata  

komposisi dewan komisaris independen saat ini kurang  efisien  dalam manjalankan 

fungsi pengawasan, hal ini disebabkan ketentuan minimum dewan komisaris 

independen sebesar  30%  mungkin belum  cukup  tinggi  untuk  menyebabkan  para 

komisaris  independen  tersebut  dapat  mendominasi  kebijakan  yang  diambil  oleh  

dewan komisaris. 

Sedangkan Perdana dan Raharja (2014) berhasil membuktikan bahwa 

komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahan. Hal 

ini menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  anggota komisaris  independen  maka  

proses pengawasan pelaporan keuangan yang dilakukan dewan komisaris akan  

lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan 

meningkatnya kinerja perusahaan karena pengawasan yang efektif dari komisaris 

independen maka tentu saja investor rela untuk membayar lebih mahal dan tinggi 

nilai saham perusahaan. Akan tetapi, penelitian Mukhtaruddin et al., (2014) 

menunjukkan hasil yang berbeda yaitu komisaris independen berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah :   

H5  :   Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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6. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan Melalui 

Profitabilitas.  

Praktik good corporate governance mengharuskan adanya komisaris 

independen dalam suatu perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan 

menciptakan adanya independensi dan objektivitas dari perusahaan tersebut. Istilah 

independen pada komisaris independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai 

wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan 

investor (Surya dan Yustiavandana, 2006:133). Berkaitan dengan independensi, 

komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris, secara umum 

mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen.  

Dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa 

perusahaan dijalankan dengan baik. Dengan demikian ketika perusahaan dijalankan 

dengan baik, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut akan mempunyai kinerja yang 

baik yang tercermin pada tingkat profitabilitas yang dihasilkan, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut sehingga kemakmuran para 

pemegang saham akan tercapai. Dewan komisaris yang didalamnya terdapat 

komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam 

mengawasi laporan yang reliable sehingga diharapkan laporan keuangan yang 

dilaporkan oleh pihak manajemen dapat dipertanggungjawabkan. 

Septiputri dan Mutmainah (2013) melakukan penelitian mengenai dampak 

good corporate governance terhadap profitabilitas. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa proporsi  komisaris  independen berpengaruh positif dan tidak signifikan 
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terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan rasio ROE. Hal  ini  menunjukkan  

bahwa  komisaris  independen  dapat  diberikan kepercayaan  untuk  mengawasi  

pengelolaan  perusahaan  oleh  manajemen.  Sementara Wijayanti dan Mutmainah 

(2012) menyatakan bahwa komisaris independen adalah orang yang berasal dari 

luar perusahaan sehingga dimungkinkan pengetahuan komisaris independen 

tentang keadaan perusahaan juga terbatas. Hal  ini dapat menyebabkan kurang 

efektifnya komisaris independen di dalam  peningkatan profitabilitas perusahaan. 

Berbeda halnya dengan penelitian Rini dan Ghozali (2012) yang 

membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Hal ini karena komisaris  

independen memegang peranan penting dalam implementasi good corporate 

governance yakni komisaris independen merupakan inti dari corporate governance 

yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya  

akuntabilitas. Dengan demikian komposisi komisaris independen dalam suatu 

perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai profitabilitas yang diukur dengan ROE sehingga akan 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.  

Hal ini akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan dan asumsi 

bahwa adanya prospek perusahaan yang bagus di masa yang akan datang sehingga 

profitabilitas diduga mampu memediasi hubungan antara komisaris independen 
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terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah :   

H6 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

profitabilitas. 

 

7. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan 

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan 

komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan 

dan pengungkapan (disclosure) (Wijayanti dan Mutmainah, 2012). Komite Audit 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen sesuai dengan prinsip – prinsip good corporate governance. Pada 

umumnya komite audit beranggotakan wakil dewan komisaris, khususnya dewan 

komisaris independen sehingga komite audit harus bersifat  independen.  

Komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan 

pemegang saham dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

(Sam’ani, 2008). Dengan adanya independensi dari komite audit maka diharapkan 

akan adanya transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan yang dapat 

dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. 

Selain itu, komite audit bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para 

pemegang saham minoritas sehingga dapat meyakinkan para pemegang saham 

tersebut untuk mempercayakan investasinya pada perusahaan. Hal ini 

membuktikan keberadaan komite audit secara positif  dan signifikan mempengaruhi 

nilai perusahaan (Perdana dan Raharja, 2014).  
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Keberadaan  dari  komite  audit  hendaknya  dapat dimanfaatkan  dengan  

maksimal  dalam  rangka  penerapan  good  corporate  governance,  karena  komite 

audit mampu memberikan peran yang besar dalam penerapan  good  corporate  

governance (Chrisdianto, 2013). Komite audit pada dasarnya mampu mendorong 

manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan kinerja yang 

berkaitan dengan upaya – upaya untuk memenuhi prinsip – prinsip good corporate 

governance. Oleh karena itu komite audit melakukan monitoring terhadap 

mekanisme corporate governance yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi 

pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut 

memiliki informasi yang berbeda.  

Agar penyelenggaraan corporate governance di Indonesia dapat berjalan 

dengan baik maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain 

dengan adanya keputusan ketua BAPEPAM – LK  No: Kep – 643/BL/2012 yang 

menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi 

komite audit. Salah satu persyaratan tersebut adalah wajib memiliki  integritas  yang  

tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang  pekerjaannya,  

serta mampu berkomunikasi dengan baik. Persyaratan tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas 

pelaporan keuangan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar 

modal. Dengan demikian komite audit memiliki kontribusi langsung dalam kualitas 

pelaporan keuangan.  

Menurut Sam’ani (2008) komite audit meningkatkan integritas dan 

kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan 
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termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi secara 

umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya  

mengindikasikan  bahwa  adanya  komite  audit  memiliki konsekuensi  pada  

laporan  keuangan  yaitu:  (1)  berkurangnya  pengukuran  akuntansi  yang  tidak 

tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) 

berkurangnya tindakan kecurangan  manajemen  dan  tindakan  illegal. 

Gill dan Obradovich (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komite 

audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 

penelitian tersebut mendukung hasil penelitian Perdana dan Raharja (2014) serta 

penelitian Mukhtaruddin et al., (2014) yang membuktikan bahwa komite audit 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara 

Rupilu (2011) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, kenaikan komite audit akan 

mendorong kenaikan nilai perusahaan sehingga keberadaan komite audit 

diperlukan dalam penerapan good corporate governance.   

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah :   

H7 :  Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 

8. Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Melalui 

Profitabilitas 

Komite audit timbul sebagai akibat peran pengawasan dan akuntabilitas 

dewan komisaris perusahaan pada umumnya belum memadai (Surya dan 

Yustiavandana, 2006). Salah satu peran penting dari komite audit yaitu memelihara 
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kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti menjaga terciptanya 

sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya penerapan 

good corporate governance. Komite audit bertugas untuk melakukan pengendalian  

terhadap laporan keuangan dengan melakukan pengawasan terhadap laporan 

keuangan, melakukan pengawasan terhadap audit eksternal, dan melakukan 

pengawasan terhadap audit internal, sehingga dengan adanya pengawasan akan 

laporan keuangan dan pengawasan terhadap audit eksternal tersebut maka sifat 

opportunistic manajemen yang dapat merugikan perusahaan dapat diminimalisir. 

Dengan demikian secara tidak langsung hal-hal yang dapat mengurangi 

profitabilitas akan dapat terdeteksi dengan cepat dan ditanggulangi oleh perusahaan 

sedini mungkin, sehingga profitabilitas suatu perusahaan akan meningkat.  

Aplikasi  tugas  dari  komite  audit  yang  dilakukan sesuai dengan sistem 

yang ada akan membuat prinsip-prinsip good corporate  governance,yaitu  fairness, 

responsibility, accountability dan transparency dapat dipenuhi (Chrisdianto, 2013). 

Keberadaannya diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan 

(Wijayanti dan Mutmainah, 2012). Dengan  berjalannya fungsi komite audit secara 

efektif dan efisien maka pengendalian terhadap perusahaan akan jauh lebih baik 

yang mengakibatkan konflik keagenan yang terjadi antara principle dan agent dapat 

diminimalisasi, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai tambah perusahaan.  

Meningkatnya kinerja perusahaan maka tingkat profitabilitas yang diperoleh 

perusahaan juga meningkat sehingga akan menarik minat para investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Suyanti et al,. (2010) dalam penelitiannya 
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membuktikan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sementara, penelitian Rupilu (2011) membuktikan bahwa Komite 

Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, artinya keberadaan komite 

audit sebagai mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan laba memberikan 

pengaruh  terhadap  peningkatan  nilai  perusahaan. Dengan demikian profitabilitas 

diduga mampu memediasi hubungan antara komite audit terhadap nilai perusahaan. 

Keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas 

laporan keuangan secara reliable yang disajikan oleh manajemen sehingga laporan 

keuangan yang disajikan manajemen dapat dipertanggungjawabkan. Laporan 

keuangan yang disajikan manajemen tersebut akan menunjukkan kinerja 

perusahaan yang sesungguhnya. Kinerja perusahaan yang meningkat menunjukkan 

angka profitabilitas yang tinggi dan nilai perusahaan yang meningkat.  

Rini dan Ghozali (2012) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa 

keberadaan komite audit  berhasil  mempengaruhi  profitabilitas  perusahaan  karena  

semakin efektif pengawasan  komite  audit  akan  membuat  kinerja  perusahaan  

optimal  sehingga  akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan menjadi semakin 

meningkat. Meningkatnya profitabilitas akan berdampak pada meningkatnya 

permintaan saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah :    

H8 :  Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. 
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 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, 

maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu 

kerangka pengembangan hipotesis sebagai berikut : 

         H3 

                                                             

                                                         H1 

      

                                                                                                                                                                              

                                          H2 
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                                                                  H6                                                                                                                       
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian  

Berdasarkan  sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka – angka dan dapat dinyatakan dalam 

satuan hitung. Penelitian ini menggunakan perusahaan  manufaktur dengan  alasan  

bahwa  perusahaan manufaktur  merupakan  perusahaan  yang  jumlahnya  relative  

besar di Indonesia. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit, 

profitabilitas dan nilai perusahaan. Dengan demikian, sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari  laporan tahunan (annual 

report) dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2013 dalam situs resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2010-2013.  Data yang digunakan dalam penelitian ini periode  2010 

– 2013 karena data  ini  merupakan  data  terbaru  yang  tersedia  selama  penelitian  

dilakukan.  
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Dalam penelitian ini teknik pengambilan sample dilakukan secara  

purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI  selama tahun 2010-2013; 

2. Perusahaan yang menerbitkan annual report dan laporan keuangan secara 

lengkap dan konsisten selama tahun 2010 – 2013; 

3. Menyajikan laporan keuangan dalam satuan Rupiah selama tahun 2010-

2013; 

4. Perusahaan manufaktur yang menyediakan informasi lengkap tentang 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen 

dan komite audit. 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Endogen 

 Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan harga saham. Nilai perusahaan diukur dengan Price Book Value (PBV). 

PBV mengkaitkan harga saham dengan nilai buku saham per lembar saham. Rasio 

PBV ini mengindikasikan tentang pendapat  investor terhadap prospek perusahan 

di masa depan. Rasio PBV ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Pertama menghitung Nilai Buku Saham: 

Nilai Buku Saham =
Total Modal

Jumlah Saham yang beredar
 

 



73 
 

 
 

Selanjutnya menghitung PBV : 

PBV =
Harga pasar per lembar saham

Nilai buku per lembar saham
 

 

3.3.2. Variabel Eksogen 

 Dalam penelitian ini terdapat empat variabel eksogen yang akan diuji  

tehadap nilai  perusahaan. Variabel eksogen tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan  

manajerial  diukur  dengan  persentase  saham  yang  dimiliki oleh pihak manajemen 

perusahaan dari semua saham yang beredar. Dalam mengukur kepemilikan 

manajerial digunakan rumus sebagai berikut : 

 

KEM =
Jumlah saham yang dimiliki manajer

Jumlah saham yang beredar
x 100% 

 

2. Kepemilikan Institusional  

 Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham sebuah  perusahaan 

oleh semua jenis institusi baik institusi asing maupun dalam negeri yang bergerak 

dalam bidang keuangan maupun  non-keuangan.  Pengawasan  dari  semua  jenis 

institusi  pemilik  dengan  background  yang  berbeda – beda  membuat  obyek 

pengawasan menjadi lebih luas dan dilakukan dari sudut pandang yang berbeda – 

beda sehingga akan membuat manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
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tersebut. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase saham  yang dimiliki 

oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional sebagai berikut: 

 

KEI =
Jumlah saham yang dimiliki institusi

Jumlah saham yang beredar
x 100% 

 

3. Komisaris Independen 

 Komisaris Independen merupakan anggota dari  dewan  komisaris  yang  

bersifat independen sehingga terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memilki 

kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Dewan 

Komisaris independen merupakan rasio persentase antara jumlah komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap  total jumlah anggota 

dewan komisaris perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur komisaris 

independen sebagai berikut : 

 

KOI =
Jumlah komisaris independen

Jumlah seluruh anggota dewan komisaris
x 100% 

 

4. Komite Audit 

 Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM – LK No: Kep-643 /Bl/ 2012 

Komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang berasal dari  komisaris  independen  

dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris 

independen.Variabel komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah 

anggota komite audit yang ada di perusahaan. 
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3.3.3. Variabel Intervening 

 Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. Profitabilitas  

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Secara garis 

besar laba yang  dihasilkan  perusahaan  berasal  dari  penjualan  dan  investasi yang  

dilakukan  oleh  perusahaan.  Serta profitabilitas  juga merupakan  gambaran  dari  

kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas dapat diukur 

menggunakan ROE (return on equity) yang  merupakan  tingkat  pengembalian  atas  

ekuitas  pemilik perusahaan. ROE  dapat  dihitung  dengan menggunakan rumus : 

 

ROE =
Laba bersih setelah pajak

Total Modal
 

 

 Berdasarkan uraian diatas maka definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Indikator Skala 

Nilai 

Perusahaan 

(y) 

Price Book Value 

mengindikasikan 

pendapat investor 

terhadap prospek 

perusahaan di 

masa depan.  

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 

 
Harga pasar per lembar saham

Nilai buku per lembar saham
 

 

Rasio 

Kepemilikan 

Institusional 

(x1) 

Kepemilikan 

institusional 

diukur dengan 

persentase saham  

yang dimiliki oleh 

institusi dari 

keseluruhan 

saham perusahaan 

yang beredar.  

Kepemilikan Institusional = 

 
Jumlah saham yang dimiliki institusi

Jumlah saham yang beredar
x 100% 

Rasio 

Kepemilikan 

Manajerial 

(x2) 

Persentase 

kepemilikan 

saham pihak  

Kepemilikan Manajerial = 
 

Jumlah saham yang dimiliki manajer

Jumlah saham yang beredar
x 100% 

Rasio 
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Variabel Definisi Indikator Skala 

manajemen yang 

secara aktif ikut 

dalam 

pengambilan 

keputusan. 

Komisaris 

Independen 

(x3) 

Komisaris 

independen 

merupakan rasio 

persentase antara 

jumlah komisaris 

yang berasal dari 

luar perusahaan 

(komisaris 

independen) 

terhadap total 

jumlah anggota 

dewan komisaris 

perusahaan. 

Komisaris Independen = 

 
Jumlah komisaris independen

Jumlah seluruh anggota dewan komisaris
x 100% 

Rasio 

Komite 

Audit (x4) 

Berdasarkan 

Keputusan Ketua 

BAPEPAM – LK 

No: Kep-643 /Bl/ 

2012 Komite 

audit sedikitnya 

terdiri dari tiga 

orang berasal dari  

komisaris  

independen  dan  

pihak  dari  luar  

emiten  atau  

perusahaan publik 

dan diketuai oleh 

komisaris 

independen. 

Komite Audit = 

 

Jumlah anggota  komite  audit  yang  ada  di  

perusahaan 

 

Rasio 

Profitabilitas 

(x5) 

Rasio Laba bersih 

terhadap ekuitas 

biasa yang 

mengukur tingkat 

pengembalian atas 

investasi 

pemegang saham 

biasa. 

Return On Equity = 

 
Laba bersih setelah pajak

Total Modal
 

Rasio 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi 

laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar  di Bursa  Efek Indonesia periode 2010 – 2013,  yang  memuat kepemilikan  
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manajerial, kepemilikan  institusional, komisaris  independen dan komite audit serta 

informasi keuangan yang lengkap. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1.  Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi  

variabel – variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari penentuan nilai rata – rata (mean), nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standard deviasi masing-masing variabel eksogen, variabel endogen 

dan variabel intervening. 

 

3.5.2. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian  hipotesis penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  model 

analisis jalur (path  analysis). Menurut Ghozali (2014 : 21) Analisis jalur 

merupakan pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk menguji 

kesesuaian (fit) dari matrik korelasi dari dua atau lebih model yang dibandingkan 

oleh si peneliti. Regresi dilakukan untuk setiap variabel dalam model.  Nilai regresi 

yang diprediksi oleh model dibandingkan dengan matrik korelasi hasil observasi 

variabel dan nilai goodness-of-fit dihitung. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai 

goodness-of-fit.  

 Menurut Ghozali (2014:66), Goodness-of-fit mengukur kesesuaian input 

observasi atau sesungguhnya (matrik kovarian atau korelasi) dengan prediksi dari 

model yang diajukan (proposed model). Ada tiga jenis ukuran goodness-of-fit yaitu: 
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1. Absolute Fit Measures 

 Absolute fit measure mengukur model fit secara keseluruhan (Ghozali, 

2014:66). Dalam Absolute fit measures terdapat beberapa pengukuran, yaitu : 

a. Chi-Square Statistic  

 Ukuran fundamental dari overall fit adalah likelihood-ratio chi-square. Nilai 

chi-square yang tinggi relative terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa 

matrik kovarian atau korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda 

secara nyata dan ini menghasilkan probabilitas (p) lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (α). Sebaliknya nilai chi-square yang kecil akan menghasilkan nilai 

probabilitas (p) yang lebih besar dari tingkat signifikansi (α) dan ini menunjukkan 

bahwa input matrik kovarian antara prediksi dengan observasi sesungguhnya tidak 

berbeda secara signifikan. Dalam hal ini peneliti harus mencari nilai chi-square 

yang tidak signifikan karena mengharapkan bahwa model yang diusulkan cocok 

atau fit dengan data observasi (Ghozali, 2014:66). 

b. CMIN 

 Nilai Chi-Square sangat sensitif terhadap besarnya sampel. Ada 

kecenderungan nilai chi-square akan selalu signifikan. Oleh karena itu, jika nilai 

Chi-Square signifikan, maka dianjurkan untuk mengabaikan dan melihat ukuran 

goodness fit lainnya (Ghozali, 2014:67). 

c. CMIN/DF 

 CMIN/DF adalah nilai chi-square dibagi dengan degree of freedom. Beberapa 

pengarang menganjurkan menggunakan ratio ukuran ini untuk mengukur fit. Byrne 

(1988) mengusulkan nilai ratio ini < 2 merupakan ukuran fit (Ghozali, 2014:67). 



79 
 

 
 

d. GFI  

 Nilai GFI (goodness of fit  index) berada pada rentang 0 (poor fit) sampai 1.00 

(perfect fit). Nilai GFI yang lebih tinggi menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa 

nilai GFI yang dapat diterima sebagai nilai yang layak belum ada standarnya, tetapi 

banyak peneliti menganjurkan nilai di atas 90% sebagai ukuran good fit (Ghozali, 

2014:67). 

e. RMSEA  

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) merupakan ukuran yang 

mencoba memperbaiki kecenderungan statistik chi-square yang menolak model 

dengan jumlah sample besar.Nilai RMSEA antara 0,05 sampai 0,08 merupakan 

ukuran yang dapat diterima (Ghozali, 2014:67).  

 

2. Incremental Fit Measures 

 Incremental Fit Measures yakni ukuran untuk membandingkan proposed 

model dengan model lainnya yang dispesifikasi oleh peneliti (Ghozali, 2014:66). 

Incremental Fit Measures membandingkan proposed model dengan based line 

model sering disebut null model. Null model merupakan model realistic dimana 

model – model yang lain harus diatasnya (Ghozali, 2014:68). Terdapat beberapa 

pengukuran, yaitu : 

a. AFGI 

 Adjusted Goodness of fit merupakan pengembangan dari GFI yang disesuaikan 

dengan ratio degree of freedom untuk proposed model dengan degree of freedom 

untuk null model. Nilai yang direkomendasikan adalah  sama tau > 0,90 (Ghozali, 

2014:68). 
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b. TLI  

 Tucker Lewis Index menggabungkan ukuran parsimory kedalam indek 

komparasi antara proposed model dan null model dan nilai TLI berksiar dari 0 

sampai 1,0. Nilai TLI yang direkomendasikan adalah sama atau > 0,90 (Ghozali, 

2014:68). 

c. NFI  

 Normed Fit Index  merupakan ukuran perbandingan antara proposed model dan 

null model. Nilai NFI akan bervariasi dari 0 (not fit at all) sampai 1,0 (perpect fit). 

Sepertinya halnya TLI tidak ada nilai absolute yang digunakan sebagai standar, 

tetapi umumnya direkomendasikan sama atau > 0,90 (Ghozali, 2014:68). 

 

3. Parsimonious Fit Measures 

 Parsimonious Fit Measures merupakan adjusment terhadap pengukuran fit 

untuk dapat diperbandingkan antar model dengan jumlah koefisien berbeda 

(Ghozali, 2014:66). Ukuran ini menghubungkan goodness of fit model dengan 

sejumlah koefisien estimasi yang diperlukan untuk mencapai level fit. Tujuannya 

adalah untuk mendiagnosa apakah model fit telah tercapai dengan “overfitting” data 

yang memiliki banyak koefisien (Ghozali, 2014:68). Terdapat beberapa 

pengukuran, yaitu: 

 

a. PNFI 

 PNFI (Parsimonius Normal Fit Index) merupakan modifikasi dari NFI. PNFI 

memasukkan jumlah degree of freedom yang digunakan untuk mencapai level fit. 

Semakin tinggi nilai PNFI semakin baik. Kegunaan utamanya adalah untuk 
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membandingkan model dengan degree of freedom yang berbeda. Digunakan untuk 

membandingkan model alternative sehingga tidak ada nilai yang direkomendasikan 

sebagai nilai fit yang diterima. Namun demikian jika membandingkan dua model 

maka perbedaan PNFI 0,60 sampai 0,90 menunjukkan adanya perbedaan model 

yang signifikan (Ghozali,2014:69).  

b. PGFI 

 Parsimonious Goodness of fit Index (PGFI) memodifikasi GFI atas dasar 

parsimory estimate model. Nilai PGFI berkisar antara 0 sampai 1,0 dengan nilai 

semakin tinggi menunjukkan model lebih parsimory (Ghozali,2014:69).  

 

4. Struktural Model Fit 

 Untuk menilai struktural model fit melibatkan signifikansi dari koefisien. 

Dengan tingkat signifikansi tertentu yakni 0,05 maka kita dapat menilai signifikansi 

masing – masing koefisien secara statistik (Ghozali,2014:70).  

  

 Analisis jalur digunakan karena diduga terdapat hubungan korelasional antar 

variabel bebas, sehingga terdapat pengaruh langsung dan  tidak  langsung  terhadap  

variabel terikat.  Oleh karena itu, penelitian ini memilih menggunakan path analysis 

dengan AMOS 21. Penelitian ini menggunakan path analysis sehingga perlu adanya 

pengujian kelayakan model sebagai acuan dengan standar yang dijelaskan 

sebelumnya yang terkemas dalam tabel 3.2. sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. 

Index Pengujian Kelayakan Model 

Goodness of Fit Index Cut of Value 

X2 – Chi Square Kecil 

Significance Probability ≥ 0,05 

RMSEA ≥ 0,05 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,90  

CMIN/DF ≤ 2,00 

TLI ≥ 0,90 

CFI ≥ 0,90 

 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan menganalisis 

regression weight untuk masing-masing variabel eksogen terhadap endogen. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh  masing-

masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Apabila t hitung < t tabel dan 

nilai signifikansi > 0,05 (5%), maka H0 diterima dan H1 ditolak, Sedangkan jika t 

hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 (5%), maka H0 ditolak dan H1 diterima.  

 

3.5.3. Uji Deteksi Pengaruh Mediasi (Intervening) 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dalam Ghozali (2013:248) dan dikenal dengan 

Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung variabel eksogen (X) kepada variabel endogen (Y) melalui 

variabel intervening (M).  Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung 

dengan cara mengalikan jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Jadi 

koefisien ab = (c –c’), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol 

M, sedangkan c’ adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. 
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Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar error 

tidak langsung (indirect effect) Sab dihitung dengan rumus berikut ini :  

Sab = √b2Sa2 + a2Sb2 + Sa2Sb2 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu 

menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

 t =   ab   

                Sab 

 Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel dan jika nilai t hitung 

lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh 

mediasi (Ghozali, 2013:255). Terdapat dua jenis pengaruh mediasi yakni mediasi 

penuh (full mediation) dan mediasi sebagian (partial mediation), dimana full  

mediation ini menunjukkan  bahwa variabel eksogen sepenuhnya dimediasi oleh 

mediator karena tidak ada lagi pengaruh langsung dari variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Sementara partial mediation  menunjukkan bahwa disamping 

memiliki pengaruh tidak langsung melalui mediator, variabel eksogen juga 

mempunyai pengaruh langsung yang signifikan pada variabel endogen.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh mekanisme good corporate 

governance yang terdiri dari kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, 

komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian dan 

pembahasan, peneliti dapat meringkas hasil pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kepemilikan  manajerial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu 

menjadi mekanisme good corporate governance yang dapat meningkatkan 

nilai perusahaan.  

2. Pengaruh langsung antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan melalui profitabilitas. Sehingga profitabilitas dinyatakan tidak 

efektif atas peranannya sebagai variabel intervening.  

3. Kepemilikan  institusional  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  nilai 

perusahaan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional  mampu 

menjadi mekanisme good corporate governance yang dapat meningkatkan 

nilai perusahaan.  
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4. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  Hal 

ini menunjukkan bahwa profitabilitas mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi nilai perusahaan.  

5. Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal  

ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris  independen belum mampu 

menjadi mekanisme good corporate governance yang dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

6. Pengaruh langsung komisaris independen terhadap nilai perusahaan memiliki 

nilai yang lebih kecil dibandingkan hubungan tidak langsung antara komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas, namun karena 

pengaruh tidak langsungnya tidak signifikan pada taraf 5% maka hal ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas bukan merupakan variabel intervening pada 

hubungan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.  

7. Komite Audit berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  nilai perusahaan.  

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit mampu menjadi 

mekanisme good corporate governance yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

8. Pengaruh langsung antara komite audit terhadap nilai perusahaan lebih kuat 

dibandingkan dengan pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan melalui 

profitabilitas sehingga profitabilitas dinyatakan tidak efektif atas peranannya 

sebagai variabel intervening.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di muka, maka saran yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini perhitungan nilai perusahaan menggunakan proksi PBV 

(price book value). Namun demikian perhitungan nilai perusahaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode lainnya seperti Tobin’s Q karena 

perhitungan nilai perusahaan tidak hanya menggunakan PBV. Mengingat 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas belum 

signifikan memediasi pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Dari  hasil  penelitian  ini,  diketahui bahwa profitabilitas belum cukup 

memberikan kontribusi secara signifikan pada pengaruh mekanisme good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan sehingga profitabilitas dapat 

diganti dengan variabel  lain,  misalnya  dengan  kualitas  laba. 

3. Upaya untuk mendorong optimalisasi nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia dapat dilakukan dengan mengelola profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit. 

Mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit 

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

4. Sebaiknya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi komisaris independen 

haruslah sangat ketat, dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi 
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yang memadai, sehingga penerapan good corporate governance dapat 

berjalan secara optimal. Mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di Indonesia.  

5. Pada penelitian ini, komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan dan profitabilitas belum mampu memediasi pengaruh good 

corporate governance terhadap nilai perusahaan. Riset selanjutnya dapat 

menggunakan proksi lain dalam pengukurannya dan mempertimbangkan 

rujukkan teori – teori lain yang bisa menjelaskannya.   
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LAMPIRAN 1 

 

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun 

1. ALKA PT. Alaska Industrindo Tbk 2010 

2. ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 2010 

3. AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 2010 

4. BRNA PT. Berlina Tbk 2010 

5. BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 2010 

6. DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 2010 

7. ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk 2010 

8. GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 2010 

9. INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 2010 

10. INDF PT.Indofood Sukses Makmur Tbk 2010 

11. INDS PT. Indospring Tbk 2010 

12. IKAI PT. IntiKeramik Alamasri Industri Tbk 2010 

13. JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 2010 

14. KICI PT. Kalbe Farma Tbk 2010 

15. KDSI PT. Kedaung Indag Can Tbk 2010 

16. KAEF PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 2010 

17. LMPI PT. Langgeng Makmur Industry Tbk 2010 

18. LION PT. Lion Metal Works Tbk 2010 

19. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 2010 

20. NIPS PT. Nippres Tbk 2010 

21. PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 2010 

22. PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 2010 

23. PRAS PT. Prima alloy steel Universal Tbk 2010 

24. SKLT PT. Sekar Laut Tbk 2010 

25. SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 2010 

26. SULI PT. SLJ Global Tbk 2010 

27. SSTM PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk 2010 

28. 
ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 

2010 

29. VOKS PT. Voksel Electric Tbk 2010 

30. YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 2010 

31. ALKA PT. Alaska Industrindo Tbk 2011 

32. ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 2011 

33. AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 2011 

34. BRNA PT. Berlina Tbk 2011 

35. BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 2011 

36. DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 2011 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun 

37. ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk 2011 

38. GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 2011 

39. INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 2011 

40. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2011 

41. INDS PT. Indospring Tbk 2011 

42. IKAI PT. IntiKeramik Alamasri Industri Tbk 2011 

43. JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 2011 

44. KICI PT. Kalbe Farma Tbk 2011 

45. KDSI PT. Kedaung Indag Can Tbk 2011 

46. KAEF PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 2011 

47. LMPI PT. Langgeng Makmur Industry Tbk 2011 

48. LION PT. Lion Metal Works Tbk 2011 

49. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 2011 

50. MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk 2011 

51. NIPS PT. Nippres Tbk 2011 

52. PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 2011 

53. PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 2011 

54. PRAS PT. Prima alloy steel Universal Tbk 2011 

55. SKLT PT. Selamat Sempurna Tbk 2011 

56. SMSM PT. SLJ Global Tbk 2011 

57. SSTM PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk 2011 

58. 
ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 

2011 

59. VOKS PT. Voksel Electric Tbk 2011 

60. YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 2011 

61. ALKA PT. Alaska Industrindo Tbk 2012 

62. ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 2012 

63. AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 2012 

64. BRNA PT. Berlina Tbk 2012 

65. BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 2012 

66. DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 2012 

67. ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk 2012 

68. GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 2012 

69. INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 2012 

70. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2012 

71. INDS PT. Indospring Tbk 2012 

72. IKAI PT. IntiKeramik Alamasri Industri Tbk 2012 

73. JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 2012 

74. KICI PT. Kalbe Farma Tbk 2012 

75. KDSI PT. Kedaung Indag Can Tbk 2012 

76. KAEF PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 2012 

77. LMPI PT. Langgeng Makmur Industry Tbk 2012 

78. LION PT. Lion Metal Works Tbk 2012 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun 

79. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 2012 

80. MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk 2012 

81. NIPS PT. Nippres Tbk 2012 

82. PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 2012 

83. PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 2012 

84. PRAS PT. Prima alloy steel Universal Tbk 2012 

85. SKLT PT. Selamat Sempurna Tbk 2012 

86. SSTM PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk 2012 

87. 
ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 

2012 

88. VOKS PT. Voksel Electric Tbk 2012 

89. YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 2012 

90 ALKA PT. Alaska Industrindo Tbk 2013 

91. ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 2013 

92. ARGO PT. Argo Pantes Tbk 2013 

93. ASII PT. Astra International Tbk 2013 

94. AUTO PT. Astra Otoparts Tbk 2013 

95. BRNA PT. Berlina Tbk 2013 

96. BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 2013 

97. DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 2013 

98. ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk 2013 

99. GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 2013 

100. GGRM PT. Gudang Garam Tbk 2013 

101. INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 2013 

102. INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2013 

103. INDS PT. Indospring Tbk 2013 

104. JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 2013 

105. KICI PT. Kedaung Indag Can Tbk 2013 

106. KDSI PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 2013 

107. KAEF PT. Kimia Farma (Persero)  Tbk 2013 

108. LMPI PT. Langgeng Makmur Industry Tbk 2013 

109. LION PT. Lion Metal Works Tbk 2013 

110. TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 2013 

111. NIPS PT. Nippres Tbk 2013 

112. PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 2013 

113. PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 2013 

114. PRAS PT. Prima alloy steel Universal Tbk 2013 

115. SKLT PT. Sekar Laut Tbk 2013 

116. SSTM PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk 2013 

117. VOKS PT. Voksel Electric Tbk 2013 

118. YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 2013 
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LAMPIRAN 2 

 

PENGUKURAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun  

Kepemilikan 

Manajerial (%) 

Kepemilikan 

Institusional (%)  

Komisaris 

Independen (%) 

Komite Audit 

1. ALKA 2010 0,070 94,920 50,000 3,000 

2. ALMI 2010 1,600 83,830 40,000 3,000 

3. AUTO 2010 0,070 95,650 40,000 3,000 

4. BRNA 2010 10,530 51,420 50,000 3,000 

5. BTON 2010 9,580 70,980 50,000 3,000 

6. DPNS 2010 6,870 61,280 33,333 3,000 

7. ETWA 2010 0,040 48,150 25,000 3,000 

8. GJTL 2010 0,080 58,890 37,500 3,000 

9. INAI 2010 0,190 65,860 40,000 3,000 

10. INDF 2010 0,060 50,050 30,000 4,000 

11. INDS 2010 0,590 87,460 33,333 3,000 

12. IKAI 2010 3,030 78,740 50,000 3,000 

13. JPRS 2010 15,530 68,420 50,000 3,000 

14. KICI 2010 0,230 75,020 33,333 3,000 

15. KDSI 2010 0,034 74,810 50,000 3,000 

16. KAEF 2010 0,270 90,030 40,000 3,000 

17. LMPI 2010 0,010 77,530 50,000 3,000 

18. LION 2010 0,230 57,700 33,333 3,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun  

Kepemilikan 

Manajerial (%) 

Kepemilikan 

Institusional (%)  

Komisaris 

Independen (%) 

Komite Audit 

19. TCID 2010 0,256 78,801 40,000 4,000 

20. NIPS 2010 6,950 37,110 33,333 3,000 

21. PICO 2010 0,080 94,010 33,333 3,000 

22. PSDN 2010 1,648 72,092 33,333 3,000 

23. PRAS 2010 5,910 45,240 33,333 3,000 

24. SKLT 2010 0,120 96,090 33,333 3,000 

25. SMSM 2010 6,043 58,130 33,333 3,000 

26. SULI 2010 8,900 52,290 40,000 3,000 

27. SSTM 2010 7,510 89,460 33,333 3,000 

28. ULTJ 2010 17,970 46,620 33,333 3,000 

29. VOKS 2010 0,008 60,580 50,000 3,000 

30. YPAS 2010 0,352 89,469 33,333 3,000 

31. ALKA 2011 0,070 94,900 50,000 3,000 

32. ALMI 2011 1,600 83,830 40,000 3,000 

33. AUTO 2011 0,070 95,650 40,000 3,000 

34. BRNA 2011 10,530 60,730 50,000 3,000 

35. BTON 2011 9,580 81,540 50,000 3,000 

36. DPNS 2011 5,710 66,480 33,333 3,000 

37. ETWA 2011 0,080 48,150 25,000 3,000 

38. GJTL 2011 0,080 59,700 37,500 3,000 

39. INAI 2011 0,190 65,860 40,000 3,000 

40. INDF 2011 0,060 50,070 33,333 4,000 

41. INDS 2011 0,410 88,100 33,333 3,000 

42. IKAI 2011 3,030 78,740 50,000 3,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun  

Kepemilikan 

Manajerial (%) 

Kepemilikan 

Institusional (%)  

Komisaris 

Independen (%) 

Komite Audit 

43. JPRS 2011 15,530 68,420 50,000 3,000 

44. KICI 2011 0,230 75,020 33,333 3,000 

45. KDSI 2011 0,034 49,130 50,000 3,000 

46. KAEF 2011 0,270 90,030 40,000 3,000 

47. LMPI 2011 0,010 77,530 50,000 3,000 

48. LION 2011 0,230 57,700 33,333 3,000 

49. TCID 2011 0,142 73,774 40,000 4,000 

50. MLIA 2011 0,060 67,250 33,333 3,000 

51. NIPS 2011 6,950 37,110 33,333 3,000 

52. PICO 2011 0,080 94,010 33,333 3,000 

53. PSDN 2011 1,648 72,092 33,333 3,000 

54. PRAS 2011 5,910 45,240 33,333 3,000 

55. SKLT 2011 0,120 96,090 33,333 3,000 

56. SMSM 2011 6,043 58,130 33,333 3,000 

57. SSTM 2011 8,000 89,000 33,333 3,000 

58. ULTJ 2011 17,970 46,620 33,333 3,000 

59. VOKS 2011 4,040 48,650 40,000 3,000 

60. YPAS 2011 0,352 89,469 33,333 3,000 

61. ALKA 2012 0,070 94,920 50,000 3,000 

62. ALMI 2012 1,600 83,830 40,000 3,000 

63. AUTO 2012 0,070 95,650 33,333 3,000 

64. BRNA 2012 10,100 51,420 50,000 3,000 

65. BTON 2012 9,580 81,830 50,000 3,000 

66. DPNS 2012 5,710 66,480 33,333 3,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun  

Kepemilikan 

Manajerial (%) 

Kepemilikan 

Institusional (%)  

Komisaris 

Independen (%) 

Komite Audit 

67. ETWA 2012 0,080 48,150 25,000 3,000 

68. GJTL 2012 0,080 59,700 33,333 3,000 

69. INAI 2012 0,190 65,860 40,000 3,000 

70. INDF 2012 0,020 50,070 37,500 4,000 

71. INDS 2012 0,410 88,100 33,333 3,000 

72. IKAI 2012 3,030 78,740 50,000 3,000 

73. JPRS 2012 15,530 68,420 50,000 3,000 

74. KICI 2012 0,230 82,550 33,333 3,000 

75. KDSI 2012 2,470 75,700 50,000 3,000 

76. KAEF 2012 0,198 90,025 40,000 3,000 

77. LMPI 2012 0,010 83,270 50,000 3,000 

78. LION 2012 0,240 57,700 33,333 3,000 

79. TCID 2012 0,142 73,774 40,000 4,000 

80. MLIA 2012 0,060 67,250 33,333 3,000 

81. NIPS 2012 6,950 37,110 25,000 3,000 

82. PICO 2012 0,001 94,100 50,000 3,000 

83. PSDN 2012 1,652 72,092 33,333 3,000 

84. PRAS 2012 5,910 45,240 33,333 3,000 

85. SKLT 2012 0,120 96,090 33,333 3,000 

86. SSTM 2012 6,000 92,000 33,333 3,000 

87. ULTJ 2012 17,970 46,600 33,333 3,000 

88. VOKS 2012 4,049 48,650 40,000 3,000 

89. YPAS 2012 0,352 89,469 33,333 3,000 

90 ALKA 2013 0,070 94,920 50,000 3,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun  

Kepemilikan 

Manajerial (%) 

Kepemilikan 

Institusional (%)  

Komisaris 

Independen (%) 

Komite Audit 

91. ALMI 2013 1,600 75,970 50,000 3,000 

92. ARGO 2013 2,470 54,670 40,000 3,000 

93. ASII 2013 0,040 50,110 30,000 4,000 

94. AUTO 2013 0,060 80,000 36,364 3,000 

95. BRNA 2013 9,440 51,420 33,333 3,000 

96. BTON 2013 9,580 81,830 50,000 3,000 

97. DPNS 2013 5,710 66,420 33,333 3,000 

98. ETWA 2013 0,080 48,150 25,000 3,000 

99. GJTL 2013 0,080 59,700 28,571 3,000 

100. GGRM 2013 0,920 75,550 33,333 3,000 

101. INAI 2013 0,190 67,210 50,000 3,000 

102. INDF 2013 0,020 50,070 37,500 3,000 

103. INDS 2013 0,440 88,110 33,333 3,000 

104. JPRS 2013 15,530 68,420 50,000 3,000 

105. KICI 2013 0,230 83,060 33,333 3,000 

106. KDSI 2013 4,840 75,700 50,000 3,000 

107. KAEF 2013 0,166 90,025 40,000 3,000 

108. LMPI 2013 0,010 83,270 50,000 3,000 

109. LION 2013 0,240 57,700 33,333 3,000 

110. TCID 2013 0,141 73,774 40,000 4,000 

111. NIPS 2013 6,950 37,110 33,333 3,000 

112. PICO 2013 0,001 94,100 50,000 3,000 

113. PSDN 2013 1,652 72,092 33,333 3,000 

114. PRAS 2013 5,910 54,060 33,333 3,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun  

Kepemilikan 

Manajerial (%) 

Kepemilikan 

Institusional (%)  

Komisaris 

Independen (%) 

Komite Audit 

115. SKLT 2013 0,120 96,090 33,333 3,000 

116. SSTM 2013 8,000 70,000 33,333 3,000 

117. VOKS 2013 9,122 53,460 40,000 3,000 

118. YPAS 2013 0,352 89,469 33,333 3,000 
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LAMPIRAN 3 

PENGUKURAN PROFITABILITAS (ROE) 
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LAMPIRAN 3 

 

PENGUKURAN PROFITABILITAS (ROE) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Laba Bersih Total Ekuitas ROE 

1. ALKA 2010 4.156.000.000 39.008.000.000 10,654 

2. ALMI 2010 43.723.000.000 505.798.000.000 8,644 

3. AUTO 2010 1.225.305.000.000 3.860.827.000.000 31,737 

4. BRNA 2010 37.947.000.000 201.353.000.000 18,846 

5. BTON 2010 8.393.000.000 73.194.000.000 11,467 

6. DPNS 2010 14.034.000.000 120.827.000.000 11,615 

7. ETWA 2010 38.160.000.000 302.183.000.000 12,628 

8. GJTL 2010 830.624.000.000 3.526.597.000.000 23,553 

9. INAI 2010 15.925.000.000 79.706.000.000 19,980 

10. INDF 2010 3.934.808.000.000 16.784.671.000.000 23,443 

11. INDS 2010 71.109.000.000 227.300.000.000 31,284 

12. IKAI 2010 -39.457.000.000 336.882.000.000 -11,712 

13. JPRS 2010 28.446.000.000 300.134.000.000 9,478 

14. KICI 2010 3.260.000.000 63.941.000.000 5,098 

15. KDSI 2010 16.892.000.000 255.540.000.000 6,610 

16. KAEF 2010 138.716.000.000 1.114.029.000.000 12,452 

17. LMPI 2010 2.794.000.000 401.696.000.000 0,696 

18. LION 2010 38.631.000.000 259.929.000.000 14,862 

19. TCID 2010 131.445.000.000 948.480.000.000 13,858 

20. NIPS 2010 12.663.000.000 148.167.000.000 8,546 

21. PICO 2010 12.063.000.000 175.591.000.000 6,870 

22. PSDN 2010 25.685.000.000 138.348.000.000 18,566 

23. PRAS 2010 306.000.000 136.709.000.000 0,224 

24. SKLT 2010 4.834.000.000 118.301.000.000 4,086 

25. SMSM 2010 164.850.000.000 519.375.000.000 31,740 

26. SULI 2010 1.694.000.000 355.812.000.000 0,476 

27. SSTM 2010 9.918.000.000 323.173.000.000 3,069 

28. ULTJ 2010 107.339.000.000 1.297.953.000.000 8,270 

29. VOKS 2010 10.262.000.000 385.520.000.000 2,662 

30. YPAS 2010 21.186.000.000 131.496.000.000 16,112 

31. ALKA 2011 9.969.564.000 48.560.434.000 20,530 

32. ALMI 2011 54.783.500.573 516.616.105.951 10,604 

33. AUTO 2011 1.101.583.000.000 4.722.894.000.000 23,324 

34. BRNA 2011 43.796.000.000 254.507.000.000 17,208 

35. BTON 2011 19.147.000.000 92.125.000.000 20,784 

36. DPNS 2011 -6.642.000.000 131.169.000.000 -5,064 

37. ETWA 2011 72.961.000.000 375.955.000.000 19,407 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Laba Bersih Total Ekuitas ROE 

38. GJTL 2011 683.629.000.000 4.430.825.000.000 15,429 

39. INAI 2011 26.357.000.000 106.063.000.000 24,850 

40. INDF 2011 4.891.673.000.000 31.610.225.000.000 15,475 

41. INDS 2011 120.415.000.000 632.249.000.000 19,046 

42. IKAI 2011 -50.945.000.000 288.876.000.000 -17,636 

43. JPRS 2011 37.686.000.000 337.819.000.000 11,156 

44. KICI 2011 357.000.000 64.298.000.000 0,555 

45. KDSI 2011 23.629.000.000 279.169.000.000 8,464 

46. KAEF 2011 171.763.000.000 1.252.506.000.000 13,714 

47. LMPI 2011 5.424.000.000 407.120.000.000 1,332 

48. LION 2011 52.535.000.000 302.060.000.000 17,392 

49. TCID 2011 140.039.000.000 1.020.413.000.000 13,724 

50. MLIA 2011 -38.125.000.000 872.576.000.000 -4,369 

51. NIPS 2011 17.831.000.000 165.998.000.000 10,742 

52. PICO 2011 12.630.000.000 187.914.000.000 6,721 

53. PSDN 2011 23.858.000.000 206.289.000.000 11,565 

54. PRAS 2011 1.354.000.000 139.797.000.000 0,969 

55. SKLT 2011 5.977.000.000 122.900.000.000 4,863 

56. SMSM 2011 219.260.000.000 670.612.000.000 32,696 

57. SSTM 2011 -24.098.000.000 299.075.000.000 -8,058 

58. ULTJ 2011 101.323.000.000 1.402.447.000.000 7,225 

59. VOKS 2011 110.621.000.000 496.646.000.000 22,274 

60. YPAS 2011 16.621.000.000 148.117.000.000 11,222 

61. ALKA 2012 5.122.928.830 54.826.179.525 9,344 

62. ALMI 2012 13.949.141.063 587.883.021.026 2,373 

63. AUTO 2012 1.135.914.000.000 5.485.099.000.000 20,709 

64. BRNA 2012 54.496.000.000 301.830.000.000 18,055 

65. BTON 2012 24.762.000.000 113.179.000.000 21,879 

66. DPNS 2012 20.609.000.000 155.697.000.000 13,237 

67. ETWA 2012 29.663.000.000 437.749.000.000 6,776 

68. GJTL 2012 1.132.247.000.000 5.478.384.000.000 20,668 

69. INAI 2012 23.155.000.000 129.219.000.000 17,919 

70. INDF 2012 4.779.446.000.000 34.142.674.000.000 13,998 

71. INDS 2012 134.068.000.000 1.136.573.000.000 11,796 

72. IKAI 2012 -39.990.000.000 248.886.000.000 -16,068 

73. JPRS 2012 9.610.000.000 347.509.000.000 2,765 

74. KICI 2012 2.259.000.000 66.557.000.000 3,394 

75. KDSI 2012 36.837.000.000 316.006.000.000 11,657 

76. KAEF 2012 201.296.000.000 1.437.066.000.000 14,007 

77. LMPI 2012 2.341.000.000 409.461.000.000 0,572 

78. LION 2012 85.374.000.000 371.829.000.000 22,961 

79. TCID 2012 150.374.000.000 1.096.822.000.000 13,710 

80. MLIA 2012 -30.364.000.000 1.237.568.000.000 -2,454 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Laba Bersih Total Ekuitas ROE 

81. NIPS 2012 21.553.000.000 214.913.000.000 10,029 

82. PICO 2012 11.138.000.000 199.113.000.000 5,594 

83. PSDN 2012 25.623.000.000 409.577.000.000 6,256 

84. PRAS 2012 15.565.000.000 280.294.000.000 5,553 

85. SKLT 2012 7.963.000.000 129.483.000.000 6,150 

86. SSTM 2012 268.543.000.000 820.329.000.000 32,736 

87. ULTJ 2012 353.432.000.000 1.676.519.000.000 21,081 

88. VOKS 2012 147.021.000.000 603.066.000.000 24,379 

89. YPAS 2012 16.473.000.000 164.590.000.000 10,009 

90 ALKA 2013 -315.495.333 59.659.143.155 -0,529 

91. ALMI 2013 26.118.732.307 657.341.556.453 3,973 

92. ARGO 2013 81.749.083.000 326.917.637.000 25,006 

93. ASII 2013 22.297.000.000.000 106.188.000.000.000 20,998 

94. AUTO 2013 1.058.015.000.000 9.558.754.000.000 11,069 

95. BRNA 2013 -12.219.000.000 305.881.000.000 -3,995 

96. BTON 2013 25.883.000.000 138.817.000.000 18,645 

97. DPNS 2013 66.813.000.000 223.428.000.000 29,904 

98. ETWA 2013 7.911.000.000 445.660.000.000 1,775 

99. GJTL 2013 205.640.000.000 5.759.240.000.000 3,571 

100. GGRM 2013 4.383.932.000.000 29.416.271.000.000 14,903 

101. INAI 2013 5.020.000.000 126.318.000.000 3,974 

102. INDF 2013 3.416.635.000.000 38.373.129.000.000 8,904 

103. INDS 2013 116.877.000.000 1.608.087.000.000 7,268 

104. JPRS 2013 15.045.000.000 362.522.000.000 4,150 

105. KICI 2013 6.785.000.000 73.342.000.000 9,251 

106. KDSI 2013 33.112.000.000 349.118.000.000 9,484 

107. KAEF 2013 215.642.000.000 1.624.355.000.000 13,276 

108. LMPI 2013 1.310.000.000 410.770.000.000 0,319 

109. LION 2013 64.761.000.000 415.784.000.000 15,576 

110. TCID 2013 162.219.000.000 1.185.547.000.000 13,683 

111. NIPS 2013 31.238.000.000 232.884.000.000 13,414 

112. PICO 2013 15.439.000.000 215.035.000.000 7,180 

113. PSDN 2013 14.143.000.000 429.755.000.000 3,291 

114. PRAS 2013 5.996.000.000 329.457.000.000 1,820 

115. SKLT 2013 9.221.000.000 138.703.000.000 6,648 

116. SSTM 2013 86.570.000.000 1.002.838.000.000 8,633 

117. VOKS 2013 31.752.000.000 594.071.000.000 5,345 

118. YPAS 2013 8.030.000.000 172.620.000.000 4,652 
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LAMPIRAN 4 

PENGUKURAN NILAI PERUSAHAAN (PBV) 
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LAMPIRAN 4 

 

PENGUKURAN NILAI PERUSAHAAN (PBV) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Total Modal 

Jumlah Saham 

Beredar 
Nilai Buku 

Harga 

Saham 
PBV 

1. ALKA 2010 39.008.000.000 101.533.011 384,1903201 800 2,082 

2. ALMI 2010 505.798.000.000 616.000.000 821,1006494 420 0,512 

3. AUTO 2010 3.860.827.000.000 3.855.786.400 1001,307282 2.676 2,673 

4. BRNA 2010 201.353.000.000 690.000.000 291,815942 320 1,097 

5. BTON 2010 73.194.000.000 180.000.000 406,6333333 340 0,836 

6. DPNS 2010 120.827.000.000 331.129.952 364,8929952 430 1,178 

7. ETWA 2010 302.183.000.000 968.297.000 312,0767698 230 0,737 

8. GJTL 2010 3.526.597.000.000 3.484.800.000 1011,994089 2300 2,273 

9. INAI 2010 79.706.000.000 316.800.000 251,5972222 180 0,715 

10. INDF 2010 16.784.671.000.000 8.780.426.500 1911,600877 4.875 2,550 

11. INDS 2010 227.300.000.000 225.000.000 1010,222222 1.245 1,232 

12. IKAI 2010 336.882.000.000 791.383.786 425,6872657 147 0,345 

13. JPRS 2010 300.134.000.000 750.000.000 400,1786667 580 1,449 

14. KICI 2010 63.941.000.000 138.000.000 463,3405797 185 0,399 

15. KDSI 2010 255.540.000.000 405.000.000 630,962963 235 0,372 

16. KAEF 2010 1.114.029.000.000 5.554.000.000 200,5813828 159 0,793 

17. LMPI 2010 401.696.000.000 1.008.517.669 398,3033836 270 0,678 

18. LION 2010 259.929.000.000 52.016.000 4997,097047 3.800 0,760 

19. TCID 2010 948.480.000.000 201.066.667 4717,241371 7.200 1,526 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Total Modal 

Jumlah Saham 

Beredar 
Nilai Buku 

Harga 

Saham 
PBV 

20. NIPS 2010 148.167.000.000 20.000.000 7408,35 3975 0,537 

21. PICO 2010 175.591.000.000 568.375.000 308,9351221 190 0,615 

22. PSDN 2010 138.348.000.000 1.440.000.000 96,075 80 0,833 

23. PRAS 2010 136.709.000.000 588.000.000 232,4982993 93 0,400 

24. SKLT 2010 118.301.000.000 690.740.500 171,266923 140 0,817 

25. SMSM 2010 519.375.000.000 1.439.668.860 360,7600431 1.070 2,966 

26. SULI 2010 355.812.000.000 2.472.045.000 143,934273 131 0,910 

27. SSTM 2010 323.173.000.000 1.170.909.181 276,0017645 225 0,815 

28. ULTJ 2010 1.297.953.000.000 2.888.382.000 449,3702703 1.210 2,693 

29. VOKS 2010 385.520.000.000 831.120.519 463,8557119 450 0,970 

30. YPAS 2010 131.496.000.000 668.000.089 196,8502732 680 3,454 

31. ALKA 2011 48.560.434.000 101.533.011 478,2723719 550 1,150 

32. ALMI 2011 516.616.105.951 616.000.000 838,6625097 455 0,543 

33. AUTO 2011 4.423.554.000.000 3.855.786.400 1147,250792 3.261 2,842 

34. BRNA 2011 254.507.000.000 690.000.000 368,8507246 354 0,960 

35. BTON 2011 92.125.000.000 180.000.000 511,8055556 335 0,655 

36. DPNS 2011 131.169.000.000 331.129.952 396,1254462 710 1,792 

37. ETWA 2011 375.955.000.000 968.297.000 388,264138 430 1,107 

38. GJTL 2011 4.430.825.000.000 3.484.800.000 1271,47182 3000 2,359 

39. INAI 2011 106.063.000.000 316.800.000 334,7948232 270 0,806 

40. INDF 2011 31.610.225.000.000 8.780.426.500 3600,078538 4.600 1,278 

41. INDS 2011 632.249.000.000 225.000.000 2809,995556 1.472 0,524 

42. IKAI 2011 288.876.000.000 791.383.786 365,0264323 142 0,389 

43. JPRS 2011 337.819.000.000 750.000.000 450,4253333 485 1,077 

44. KICI 2011 64.298.000.000 138.000.000 465,9275362 180 0,386 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Total Modal 

Jumlah Saham 

Beredar 
Nilai Buku 

Harga 

Saham 
PBV 

45. KDSI 2011 279.169.000.000 405.000.000 689,3061728 245 0,355 

46. KAEF 2011 1.252.506.000.000 5.554.000.000 225,514224 340 1,508 

47. LMPI 2011 407.120.000.000 1.008.517.669 403,681574 205 0,508 

48. LION 2011 302.060.000.000 52.016.000 5807,059366 5.250 0,904 

49. TCID 2011 1.020.413.000.000 201.066.667 5074,998334 7.700 1,517 

50. MLIA 2011 872.576.000.000 1.323.000.000 659,5434618 445 0,675 

51. NIPS 2011 165.998.000.000 20.000.000 8299,9 4000 0,482 

52. PICO 2011 187.914.000.000 568.375.000 330,6162305 193 0,584 

53. PSDN 2011 206.289.000.000 1.440.000.000 143,25625 310 2,164 

54. PRAS 2011 139.797.000.000 588.000.000 237,75 132 0,555 

55. SKLT 2011 122.900.000.000 690.740.500 177,924995 140 0,787 

56. SMSM 2011 670.612.000.000 1.439.668.860 465,8098946 1.360 2,920 

57. SSTM 2011 299.075.000.000 1.170.909.181 255,421176 180 0,705 

58. ULTJ 2011 1.402.447.000.000 2.888.382.000 485,547618 1.080 2,224 

59. VOKS 2011 496.646.000.000 831.120.519 597,5619524 820 1,372 

60. YPAS 2011 148.117.000.000 668.000.089 221,7320064 680 3,067 

61. ALKA 2012 54.826.179.525 101.533.011 539,9837844 550 1,019 

62. ALMI 2012 587.883.021.026 616.000.000 954,3555536 325 0,341 

63. AUTO 2012 5.485.099.000.000 4.819.733.000 1138,050386 3548 3,118 

64. BRNA 2012 301.830.000.000 690.000.000 437,4347826 700 1,600 

65. BTON 2012 113.179.000.000 180.000.000 628,7722222 700 1,113 

66. DPNS 2012 155.697.000.000 331.129.952 470,1990837 385 0,819 

67. ETWA 2012 437.749.000.000 968.297.000 452,0813345 310 0,686 

68. GJTL 2012 5.478.384.000.000 3.484.800.000 1572,07989 2225 1,415 

69. INAI 2012 129.219.000.000 316.800.000 407,8882576 225 0,552 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Total Modal 

Jumlah Saham 

Beredar 
Nilai Buku 

Harga 

Saham 
PBV 

70. INDF 2012 34.142.674.000.000 8.780.426.500 3888,498355 5.850 1,504 

71. INDS 2012 1.136.573.000.000 315.000.000 3608,168254 2.473 0,685 

72. IKAI 2012 248.886.000.000 791.383.786 314,494692 140 0,445 

73. JPRS 2012 347.509.000.000 750.000.000 463,3453333 330 0,712 

74. KICI 2012 66.557.000.000 138.000.000 482,2971014 270 0,560 

75. KDSI 2012 316.006.000.000 405.000.000 780,2617284 495 0,634 

76. KAEF 2012 1.437.066.000.000 5.554.000.000 258,7443284 740 2,860 

77. LMPI 2012 409.461.000.000 1.008.517.669 406,0028025 255 0,628 

78. LION 2012 371.829.000.000 52.016.000 7148,358197 10.400 1,455 

79. TCID 2012 1.096.822.000.000 201.066.667 5455,016569 11.000 2,016 

80. MLIA 2012 1.237.568.000.000 1.323.000.000 935,425548 235 0,251 

81. NIPS 2012 214.913.000.000 20.000.000.000 10,74565 4,1 0,382 

82. PICO 2012 199.113.000.000 568.375.000 350,3197713 260 0,742 

83. PSDN 2012 409.577.000.000 1.440.000.000 284,4284722 205 0,721 

84. PRAS 2012 280.294.000.000 588.000.000 476,6904762 255 0,535 

85. SKLT 2012 129.483.000.000 690.740.500 187,4553468 180 0,960 

86. SSTM 2012 820.329.000.000 1.439.668.860 569,8039478 2525 4,431 

87. ULTJ 2012 1.676.519.000.000 2.888.382.000 580,4353441 1.330 2,291 

88. VOKS 2012 603.066.000.000 831.120.519 725,6059575 1.030 1,420 

89. YPAS 2012 164.590.000.000 668.000.089 246,3921827 670 2,719 

90 ALKA 2013 59.546.962.752 101.533.011 586,4788424 550 0,938 

91. ALMI 2013 657.341.556.453 616.000.000 1067,112916 300 0,281 

92. ARGO 2013 326.917.637.000 335.557.450 974,2523583 1100 1,129 

93. ASII 2013 106.188.000.000.000 40.483.553.140 2622,99111 6800 2,592 

94. AUTO 2013 9.558.754.000.000 4.819.733.000 1983,253844 3650 1,840 



154 
 

 
 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Total Modal 

Jumlah Saham 

Beredar 
Nilai Buku 

Harga 

Saham 
PBV 

95. BRNA 2013 305.881.000.000 690.000.000 443,3057971 455 1,026 

96. BTON 2013 138.817.000.000 180.000.000 771,2055556 550 0,713 

97. DPNS 2013 223.428.000.000 331.129.952 674,744156 470 0,697 

98. ETWA 2013 445.660.000.000 968.297.000 460,2513485 365 0,793 

99. GJTL 2013 5.759.240.000.000 3.484.800.000 1652,674472 1680 1,017 

100. GGRM 2013 29.416.271.000.000 1.924.088.000 15288,42288 42.000 2,747 

101. INAI 2013 126.318.000.000 316.800.000 398,7310606 300 0,752 

102. INDF 2013 38.373.129.000.000 8.780.426.500 4370,303538 6.600 1,510 

103. INDS 2013 1.608.087.000.000 525.000.000 3063,022857 2.140 0,699 

104. JPRS 2013 362.522.000.000 750.000.000 483,3626667 270 0,559 

105. KICI 2013 73.342.000.000 138.000.000 531,4637681 270 0,508 

106. KDSI 2013 349.118.000.000 405.000.000 862,0197531 345 0,400 

107. KAEF 2013 1.624.355.000.000 5.554.000.000 292,4657904 590 2,017 

108. LMPI 2013 410.770.000.000 1.008.517.669 407,3007471 215 0,528 

109. LION 2013 415.784.000.000 52.016.000 7993,38665 12.000 1,501 

110. TCID 2013 1.185.547.000.000 201.066.667 5896,28812 11.900 2,018 

111. NIPS 2013 232.884.000.000 1.486.666.666 156,6484306 324 2,068 

112. PICO 2013 215.035.000.000 568.375.000 378,3329668 155 0,410 

113. PSDN 2013 429.755.000.000 1.440.000.000 298,4409722 150 0,503 

114. PRAS 2013 329.457.000.000 701.043.478 469,9523073 185 0,394 

115. SKLT 2013 138.703.000.000 690.740.500 200,8033408 180 0,896 

116. SSTM 2013 288.454.000.000 1.170.909.181 246,3504469 79 0,321 

117. VOKS 2013 594.071.000.000 831.120.519 714,7832191 740 1,035 

118. YPAS 2013 172.620.000.000 668.000.089 258,4131392 660 2,554 
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LAMPIRAN 5 

TABULASI KESELURUHAN DATA PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 

 

TABULASI KESELURUHAN DATA PENELITIAN 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun PBV ROE KEM KEI KOI KA 

1. ALKA 2010 2,082 10,654 0,070 94,920 50,000 3,000 

2. ALMI 2010 0,512 8,644 1,600 83,830 40,000 3,000 

3. AUTO 2010 2,673 31,737 0,070 95,650 40,000 3,000 

4. BRNA 2010 1,097 18,846 10,530 51,420 50,000 3,000 

5. BTON 2010 0,836 11,467 9,580 70,980 50,000 3,000 

6. DPNS 2010 1,178 11,615 6,870 61,280 33,333 3,000 

7. ETWA 2010 0,737 12,628 0,040 48,150 25,000 3,000 

8. GJTL 2010 2,273 23,553 0,080 58,890 37,500 3,000 

9. INAI 2010 0,715 19,980 0,190 65,860 40,000 3,000 

10. INDF 2010 2,550 23,443 0,060 50,050 30,000 4,000 

11. INDS 2010 1,232 31,284 0,590 87,460 33,333 3,000 

12. IKAI 2010 0,345 -11,712 3,030 78,740 50,000 3,000 

13. JPRS 2010 1,449 9,478 15,530 68,420 50,000 3,000 

14. KICI 2010 0,399 5,098 0,230 75,020 33,333 3,000 

15. KDSI 2010 0,372 6,610 0,034 74,810 50,000 3,000 

16. KAEF 2010 0,793 12,452 0,270 90,030 40,000 3,000 

17. LMPI 2010 0,678 0,696 0,010 77,530 50,000 3,000 

18. LION 2010 0,760 14,862 0,230 57,700 33,333 3,000 

19. TCID 2010 1,526 13,858 0,256 78,801 40,000 4,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun PBV ROE KEM KEI KOI KA 

20. NIPS 2010 0,537 8,546 6,950 37,110 33,333 3,000 

21. PICO 2010 0,615 6,870 0,080 94,010 33,333 3,000 

22. PSDN 2010 0,833 18,566 1,648 72,092 33,333 3,000 

23. PRAS 2010 0,400 0,224 5,910 45,240 33,333 3,000 

24. SKLT 2010 0,817 4,086 0,120 96,090 33,333 3,000 

25. SMSM 2010 2,966 31,740 6,043 58,130 33,333 3,000 

26. SULI 2010 0,910 0,476 8,900 52,290 40,000 3,000 

27. SSTM 2010 0,815 3,069 7,510 89,460 33,333 3,000 

28. ULTJ 2010 2,693 8,270 17,970 46,620 33,333 3,000 

29. VOKS 2010 0,970 2,662 0,008 60,580 50,000 3,000 

30. YPAS 2010 3,454 16,112 0,352 89,469 33,333 3,000 

31. ALKA 2011 1,150 20,530 0,070 94,900 50,000 3,000 

32. ALMI 2011 0,543 10,604 1,600 83,830 40,000 3,000 

33. AUTO 2011 2,842 23,324 0,070 95,650 40,000 3,000 

34. BRNA 2011 0,960 17,208 10,530 60,730 50,000 3,000 

35. BTON 2011 0,655 20,784 9,580 81,540 50,000 3,000 

36. DPNS 2011 1,792 -5,064 5,710 66,480 33,333 3,000 

37. ETWA 2011 1,107 19,407 0,080 48,150 25,000 3,000 

38. GJTL 2011 2,359 15,429 0,080 59,700 37,500 3,000 

39. INAI 2011 0,806 24,850 0,190 65,860 40,000 3,000 

40. INDF 2011 1,278 15,475 0,060 50,070 33,333 4,000 

41. INDS 2011 0,524 19,046 0,410 88,100 33,333 3,000 

42. IKAI 2011 0,389 -17,636 3,030 78,740 50,000 3,000 

43. JPRS 2011 1,077 11,156 15,530 68,420 50,000 3,000 

44. KICI 2011 0,386 0,555 0,230 75,020 33,333 3,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun PBV ROE KEM KEI KOI KA 

45. KDSI 2011 0,355 8,464 0,034 49,130 50,000 3,000 

46. KAEF 2011 1,508 13,714 0,270 90,030 40,000 3,000 

47. LMPI 2011 0,508 1,332 0,010 77,530 50,000 3,000 

48. LION 2011 0,904 17,392 0,230 57,700 33,333 3,000 

49. TCID 2011 1,517 13,724 0,142 73,774 40,000 4,000 

50. MLIA 2011 0,675 -4,369 0,060 67,250 33,333 3,000 

51. NIPS 2011 0,482 10,742 6,950 37,110 33,333 3,000 

52. PICO 2011 0,584 6,721 0,080 94,010 33,333 3,000 

53. PSDN 2011 2,164 11,565 1,648 72,092 33,333 3,000 

54. PRAS 2011 0,555 0,969 5,910 45,240 33,333 3,000 

55. SKLT 2011 0,787 4,863 0,120 96,090 33,333 3,000 

56. SMSM 2011 2,920 32,696 6,043 58,130 33,333 3,000 

57. SSTM 2011 0,705 -8,058 8,000 89,000 33,333 3,000 

58. ULTJ 2011 2,224 7,225 17,970 46,620 33,333 3,000 

59. VOKS 2011 1,372 22,274 4,040 48,650 40,000 3,000 

60. YPAS 2011 3,067 11,222 0,352 89,469 33,333 3,000 

61. ALKA 2012 1,019 9,344 0,070 94,920 50,000 3,000 

62. ALMI 2012 0,341 2,373 1,600 83,830 40,000 3,000 

63. AUTO 2012 3,118 20,709 0,070 95,650 33,333 3,000 

64. BRNA 2012 1,600 18,055 10,100 51,420 50,000 3,000 

65. BTON 2012 1,113 21,879 9,580 81,830 50,000 3,000 

66. DPNS 2012 0,819 13,237 5,710 66,480 33,333 3,000 

67. ETWA 2012 0,686 6,776 0,080 48,150 25,000 3,000 

68. GJTL 2012 1,415 20,668 0,080 59,700 33,333 3,000 

69. INAI 2012 0,552 17,919 0,190 65,860 40,000 3,000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun PBV ROE KEM KEI KOI KA 

70. INDF 2012 1,504 13,998 0,020 50,070 37,500 4,000 

71. INDS 2012 0,685 11,796 0,410 88,100 33,333 3,000 

72. IKAI 2012 0,445 -16,068 3,030 78,740 50,000 3,000 

73. JPRS 2012 0,712 2,765 15,530 68,420 50,000 3,000 

74. KICI 2012 0,560 3,394 0,230 82,550 33,333 3,000 

75. KDSI 2012 0,634 11,657 2,470 75,700 50,000 3,000 

76. KAEF 2012 2,860 14,007 0,198 90,025 40,000 3,000 

77. LMPI 2012 0,628 0,572 0,010 83,270 50,000 3,000 

78. LION 2012 1,455 22,961 0,240 57,700 33,333 3,000 

79. TCID 2012 2,016 13,710 0,142 73,774 40,000 4,000 

80. MLIA 2012 0,251 -2,454 0,060 67,250 33,333 3,000 

81. NIPS 2012 0,382 10,029 6,950 37,110 25,000 3,000 

82. PICO 2012 0,742 5,594 0,001 94,100 50,000 3,000 

83. PSDN 2012 0,721 6,256 1,652 72,092 33,333 3,000 

84. PRAS 2012 0,535 5,553 5,910 45,240 33,333 3,000 

85. SKLT 2012 0,960 6,150 0,120 96,090 33,333 3,000 

86. SSTM 2012 0,551 -4,961 6,000 92,000 33,333 3,000 

87. ULTJ 2012 2,291 21,081 17,970 46,600 33,333 3,000 

88. VOKS 2012 1,420 24,379 4,049 48,650 40,000 3,000 

89. YPAS 2012 2,719 10,009 0,352 89,469 33,333 3,000 

90 ALKA 2013 0,938 -0,529 0,070 94,920 50,000 3,000 

91. ALMI 2013 0,281 3,973 1,600 75,970 50,000 3,000 

92. ARGO 2013 1,129 25,006 2,470 54,670 40,000 3,000 

93. ASII 2013 2,592 20,998 0,040 50,110 30,000 4,000 

94. AUTO 2013 1,840 11,069 0,060 80,000 36,364 3,000 



160 
 

 
 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun PBV ROE KEM KEI KOI KA 

95. BRNA 2013 1,026 -3,995 9,440 51,420 33,333 3,000 

96. BTON 2013 0,713 18,645 9,580 81,830 50,000 3,000 

97. DPNS 2013 0,697 29,904 5,710 66,420 33,333 3,000 

98. ETWA 2013 0,793 1,775 0,080 48,150 25,000 3,000 

99. GJTL 2013 1,017 3,571 0,080 59,700 28,571 3,000 

100. GGRM 2013 2,747 14,903 0,920 75,550 33,333 3,000 

101. INAI 2013 0,752 3,974 0,190 67,210 50,000 3,000 

102. INDF 2013 1,510 8,904 0,020 50,070 37,500 3,000 

103. INDS 2013 0,699 7,268 0,440 88,110 33,333 3,000 

104. JPRS 2013 0,559 4,150 15,530 68,420 50,000 3,000 

105. KICI 2013 0,508 9,251 0,230 83,060 33,333 3,000 

106. KDSI 2013 0,400 9,484 4,840 75,700 50,000 3,000 

107. KAEF 2013 2,017 13,276 0,166 90,025 40,000 3,000 

108. LMPI 2013 0,528 0,319 0,010 83,270 50,000 3,000 

109. LION 2013 1,501 15,576 0,240 57,700 33,333 3,000 

110. TCID 2013 2,018 13,683 0,141 73,774 40,000 4,000 

111. NIPS 2013 2,068 13,414 6,950 37,110 33,333 3,000 

112. PICO 2013 0,410 7,180 0,001 94,100 50,000 3,000 

113. PSDN 2013 0,503 3,291 1,652 72,092 33,333 3,000 

114. PRAS 2013 0,394 1,820 5,910 54,060 33,333 3,000 

115. SKLT 2013 0,896 6,648 0,120 96,090 33,333 3,000 

116. SSTM 2013 0,321 1,219 8,000 70,000 33,333 3,000 

117. VOKS 2013 1,035 5,345 9,122 53,460 40,000 3,000 

118. YPAS 2013 2,554 4,652 0,352 89,469 33,333 3,000 
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LAMPIRAN 6 

HASIL OUTPUT AMOS 21.0 
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LAMPIRAN 6 

 

HASIL OUTPUT AMOS 21.0 

 

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KEM 118 ,001 17,970 3,22524 4,659460 

Valid N (listwise) 118     

 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KEI 118 37,110 96,090 70,73642 17,141466 

Valid N (listwise) 118     

 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Komisaris Independen 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KOI 118 25,000 50,000 38,61512 7,580520 

Valid N (listwise) 118     

 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Komite Audit 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KA 118 3,000 4,000 3,06780 ,252469 

Valid N (listwise) 118     

 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Profitabilitas 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 118 -17,636 32,696 10,40780 9,576591 

Valid N (listwise) 118     
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Hasil Analisis Statistik Deskriptif Nilai Perusahaan 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 118 ,251 3,454 1,17451 ,798016 

Valid N (listwise) 118     
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UJI KELAYAKAN MODEL  

 

CMIN 

 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 20 ,995 1 ,319 ,995 

Saturated model 21 ,000 0   

Independence model 6 98,947 15 ,000 6,596 

 

RMR, GFI 

 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 2,709 ,997 ,941 ,047 

Saturated model ,000 1,000   

Independence model 11,409 ,811 ,736 ,579 

 

Baseline Comparisons 

 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

 IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,990 ,849  1,000 1,001 1,000 

Saturated model 1,000   1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,067 ,066 ,067 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

 

Model RMSEA  LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,000  ,000 ,244 ,386 

Independence model ,219  ,179 ,261 ,000 
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HASIL ESTIMATE 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

ROE <--- KEM ,020 ,192 ,107 ,915 par_6 

ROE <--- KA 5,827 3,500 1,665 ,096 par_8 

ROE <--- KOI -,148 ,116 -1,276 ,202 par_9 

PBV <--- ROE ,039 ,006 6,015 *** par_10 

PBV <--- KEM ,030 ,015 1,992 ,046 par_11 

PBV <--- KEI ,011 ,004 2,528 ,011 par_12 

PBV <--- KOI -,023 ,009 -2,688 ,007 par_13 

PBV <--- KA ,650 ,252 2,584 ,010 par_14 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate 

ROE <--- KEM ,010 

ROE <--- KA ,154 

ROE <--- KOI -,117 

PBV <--- ROE ,463 

PBV <--- KEM ,174 

PBV <--- KEI ,226 

PBV <--- KOI -,221 

PBV <--- KA ,204 

 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate 

ROE   ,039 

PBV   ,339 

 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 

 KA KEM KOI KEI  ROE 

ROE ,154 ,010 -,117 ,000  ,000 

PBV ,275 ,179 -,275 ,226  ,463 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 

 KA KEM KOI KEI ROE 

ROE ,154 ,010 -,117 ,000 ,000 

PBV ,204 ,174 -,221 ,226 ,463 

 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 

 KA KEM KOI KEI ROE 

ROE ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

PBV ,071 ,005 -,054 ,000 ,000 

 

 

 

 


