
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Stakeholder 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970an, 

yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai kumpulan 

kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 

pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta 

komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai (value) 

secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. 

(Freeman et al. 2002 dalam Kusumadilaga, 2010). 

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan 

memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (stakeholder), namun 

lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan 

sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk 

kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau 

klaim terhadap perusahaan (Untung, 2008 dalam Kusumadilaga,2010). 
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Menurut The Clarkson Centre for Business Ethics (1999) stakeholder perusahaan 

dibagi kedalam dua bentuk besar yaitu primary stakeholders dan secondary 

stakeholders. Primary stakeholders merupakan pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti 

misalnya investor, kreditor,karyawan, komunitas lokal namun disisi lain 

pemerintah juga termasuk kedalam golongan primary stakeholders walaupun 

tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi namun hubungan 

diantara keduanya lebih bersifat non-kontraktual. Bentuk yang kedua adalah 

secondary stakeholders dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi 

namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh 

stakeholder jenis ini. Contoh secondary stakeholders adalah media dan kelompok 

kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. 

Perkembangan teori stakeholders membawa perubahan terhadap indikator 

kesusuksesan perusahaan. 

2.1.2 Agency Theory 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul 

ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Permanasari, 

2010). inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan 

(principal/investor) dan pengendalian (agent/manajer). Kepemilikan diwakili oleh 

investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer 

untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan 
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mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh 

keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor 

(Darmawati et al. 2005 dalam Rahayu, 2010). 

Prinsip utama dalam teori keagenan adalah hubungan antara pihak principal yaitu 

dalam hal ini investor dan pihak agent yaitu manajer terikat dalam suatu kontak 

kerja. Dalam teori keagenan, kepentingan individu yang sangat diutamakan oleh 

kedua pihak, baik investor maupun manajer.  Hubungan keagenan akan menjadi 

masalah jika tujuan principal dan agent berbeda. Principal atau pemilik modal 

hanya menginginkan nilai return dan nilai tambah dari investasinya dalam arti 

menambah kekayaan dan kemakmuran bagi pemilik modal. Sedangkan agent atau 

manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi 

para manajer. Hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara pemilik modal 

dengan manajer.  

Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan 

berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan 

sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan 

pemegang saham (Permanasari, 2010). Dalam hal ini manajer sebagai pengelola 

perusahaan pasti lebih banyak tahu informasi perusahaan baik internal maupun 

eksternal dibandingkan pihak pemilik modal. Hal ini yang menyebabkan 

terkadang atau sering laporan keuangan yang diterima pemilik modal tidak sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya sehingga memicu terjadinya konflik antara 

pemilik modal dengan manajer. 
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Menurut Eisenhardt dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka  (2008) dalam 

Permanasari (2010), ada tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang 

teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self 

interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse).  

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008), adanya masalah 

keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:  

1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang 

dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam 

mengelola perusahaan. 

2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang 

merugikan prinsipal. 

3. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen 

karena adanya hubungan agensi. 

2.1.3  Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pertanggungjawaban Sosial 

Perusahaan 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya 

dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi 

di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006). 
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Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan 

didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan 

serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. 

Menurut Carroll dikutip dari Dwi Kartini (2009), konsep CSR memuat 

komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Economic responsibilities  

Tanggung jawab sosial perusahaan yang utama dalah tanggung jawab 

ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang 

menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. 

2. Legal responsibilities 

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan 

yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga 

legislatif. 

3. Ethical responsibilities  

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis yaitu 

menunjukan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara 

perorangan maupun kelembagaan untuk menilai suatu isu di mana penilaian 

ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu 

masyarakat. 
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4. Discretionary responsibilities  

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat 

bagi mereka. 

Menurut Daniri (2007) dalam Kusumadilaga (2010), CSR lahir dari desakan 

masyarakat atas perilaku perusahaan yang biasanya selalu fokus untuk 

memaksimalkan laba, menyejahterakan para pemegang saham, dan mengabaikan 

tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya 

alam, dan lain sebagainya. Hal ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga CSR tidak lagi bersifat 

sukarela/komitmen tetapi menjadi wajib bagi perusahaan untuk menerapkannya. 

CSR sekarang bukan dianggap sebagai cost melainkan strategi perusahaan untuk 

menarik dan menjaga loyalitas konsumen atau masyarakat. 

2.1.4 Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai corporate social 

reporting adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas 

tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et al. 1987). 

Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan 

yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial 

dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan 

sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui media massa 

(Kusumadilaga, 2010).  
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Hendriksen (dalam Rika dan Ishlahuddin, 2008 dalam Permanasari, 2010), 

mendefinisikan pengungkapan (disclosure) sebagai penyajian informasi yang 

dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. 

Pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan 

informasi wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau 

standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan 

pengungkapan informasi tambahan dari perusahaan. 

Zuhroh dan Putu (2003) dalam Permanasari (2010) menyebutkan tema-tema yang 

termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah: 

1. Kemasyarakatan 

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, 

misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta 

pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya. 

2. Ketenagakerjaan 

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam 

perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekruitmen, program 

pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya. 

3. Produk dan Konsumen 

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain 

pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, 

kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. 

4. Lingkungan Hidup  

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi 

pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan 
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perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan 

konversi sumber daya alam. 

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat 

voluntary (sukarela), unaudit (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi 

oleh peraturan tertentu). Pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan standar GRI (Global Reporting Initiative). Global 

Reporting Iniative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah 

mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka 

laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan 

perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Indikator-indikator GRI yang 

digunakan adalah: 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator) 

2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) 

3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator) 

4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance indicator) 

5. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) 

6. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance indicator) 

2.1.5  Kepemilikan Manajerial 

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Lastanti (2004) dalam Rahayu 

(2010), mekanisme CG dibagi menjadi dua, yaitu internal mechanism (mekanisme 

internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan 

kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yaitu external mechanism 

(mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financing. 
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Mekanisme Corporate Governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Semakin tinggi kepemilikan 

manajerial, maka pihak manajemen akan berusaha semaksimal mungkin dalam 

memperoleh laba. Hal ini disebabkan karena pihak manajemen akan memperoleh 

laba jika perusahaaan memperoleh laba. 

Jansen dan Meckling (1976) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan 

bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Ross et al. 1999 dalam Siallagan 

dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manjemen 

dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk 

meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk 

kepentingannya sendiri. 

Shliefer dan Vishny (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) menyatakan bahwa 

kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif 

untuk memonitor. Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan 

saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku 

opportunistic manajer yang meningkat juga. Dengan adanya kepemilikan 

manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya 

sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila 

seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham (Permanasari, 2010). 
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2.1.6  Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, karena 

nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga 

saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai 

perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para 

professional. Para professional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris 

(Nurlela dan Islahuddin, 2008). 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Rahayu (2010), terdapat beberapa 

konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain: 

1. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar 

perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga 

ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 

2. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-

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

perusahaan dijual di pasar saham. 

3.  Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar 

harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis 

yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 

4.  Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. 
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5.  Nilai likuidasi itu adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para 

pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa 

yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi. 

Ada beberapa konsep dasar penilaian yaitu: nilai ditentukan untuk suatu waktu 

atau periode tertentu; nilai harus ditentukan pada harga yang wajar; penilaian 

tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu (Kusumadilaga, 2010). Secara 

umum banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penilaian 

perusahaan, di antaranya adalah: a) pendekatan laba antara lain metode rasio 

tingkat laba atau price earning ratio, metode kapitalisasi proyeksi laba; b) 

pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas; c) pendekatan dividen 

antara lain metode pertumbuhan dividen; d) pendekatan aktiva antara lain metode 

penilaian aktiva; e) pendekatan harga saham; f) pendekatan economic value 

added. 

Nilai perusahaan digunakan sebagai tolak ukur kekayaan suatu perusahaan atau 

keberhasilan dalam mengelola perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dilihat 

dari harga saham perusahaan itu sendiri. Suatu perusahaan juga dikatakan 

memiliki nilai yang baik jika memiliki tata kelola dan kinerja perusahaan yang 

baik juga.  

Jadi semakin tinggi nilai perusahaan maka perusahaan menunjukkan prospek 

pertumbuhan yang baik. Artinya, nilai pasar asset lebih besar daripada nilai buku 

asset. Hal ini yang mempengaruhi pandangan investor untuk menanamkan modal 

di perusahaan tersebut. 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian empiris terdahulu tentang CSR, GCG, nilai perusahaan, dan 

profitabilitas antara lain: 

1. Yuniasih dan Wirakusuma (2007) dalam Rahayu (2010) meneliti pengaruh 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan CSR 

dan corporate governance sebagai variabel moderasi. Kinerja keuangan 

diproksikan dengan ROA, sedangkan corporate governance diproksikan 

dengan kepemilikan manajerial. Hasilnya mengindikasikan bahwa ROA 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR dapat 

memoderasi hubungan antara ROA dengan nilai perusahaan, akan tetapi 

kepemilkan manajerial tidak dapat memoderasi hubungan antara ROA dengan 

nilai perusahaan.loparan tahunan. 

2. Nurlela dan Islahuddin (2008) dalam Kusumadilaga (2010) meneliti tentang 

pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan 

dengan kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating, dengan 

mengambil sampel perusahaan-perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar 

di BEJ untuk tahun 2005. Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory 

perusahaan yang terdaftar di BEJ selama tahun 2005 berjumlah 340 

perusahaan, setelah diolah ternyata hanya menggunakan 41 perusahaan di 

dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility, prosentase kepemilikan, serta interaksi antara Corporate Social 

Responsibility dengan prosentase kepemilikan manajemen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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3. Kusumadilaga (2010) meneliti tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable 

moderating. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Corporate Social 

Responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas 

sebagai variable moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan Corporate 

Social Responsibility dan nilai perusahaan, serta terdapat perbedaan luas 

pengungkapan CSR periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

4. Permanasari (2010) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajemen, 

kepemilikan institusional, dan CSR terhadap nilai perusahaan. Hasil dari 

penelitian ini adalah kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan CSR berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.3  Model Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka peneliti memiliki kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Corporate Social Responsibility (GRI) 

Kepemilikan Manajerial 

Nilai Perusahaan  (Tobin’s Q) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1  Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Perusahaan yang menerapkan Corporate Social Responsibility  pasti ingin berhasil 

dalam pelaksanaannya. Komitmen bersama dari segala unsur yang ada dalam 

perusahaan itu sendiri yang akan menentukan keberhasilan perusahaan mencapai 

tujuannya. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan ini perusahaan harus memiliki keseimbangan antara 

dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Survei yang dilakukan Booth-

Harris Trust Monitor pada tahun 2001 dalam Sutopoyudo (2009) dalam 

menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang 

mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak manfaat yang diperoleh 

perusahaan dengan pelaksanan corporate social responsibility, antara lain produk 

semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor (Kusumadilaga, 

2010). 

Dalam hal ini, perusahaan yang menerapkan banyak kegiatan CSR akan 

mendapatkan citra yang baik dari masyarakat maupun konsumen. Dengan 

demikian produk perusahaan semakin banyak diminati oleh masyarakat maupun 

konsumen. Perusahaan juga akan diminati oleh investor, karena memiliki citra 

yang baik dalam masyarakat sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Pengaruh 

pelaksanaan CSR dalam nilai perusahaan akan dilihat dari dari harga saham dan 

laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh 

secara berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan memperhatikan dimensi 

ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan 
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keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan 

masyarakat (Kusumadilaga, 2010). Dimensi-dimensi tersebut terdapat dalam 

pelaporan Corporate Social Responsibility. Hasil dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kusumadilaga (2010) menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang digunakan sebagai berikut : 

H₁: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

2.4.2  Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance atau tata kelola 

perusahaan pasti memiliki tujuan untuk menjadi perusahaan yang pengelolaannya 

terorganisir dengan baik. Tujuannya dari GCG adalah mengurangi atau mencegah 

dari perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang tidak etis dan dapat 

menghancurkan perusahaan. Hal ini juga akan mengacu kepada peningkatan nilai 

perusahaan. Mekanisme yang yang digunakan dalam Good Corporate 

Governance adalah kepemilikan manajerial. Menurut Wahyudi dan Pawestri 

(2006) dalam Rahayu (2010), kepentingan pemegang saham, debtholders, dan 

manajemen yang notabene merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap tujuan perusahaan seringkali menimbulkan masalah-masalah (agency 

problem). Hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan akan diperkuat 

oleh kepemilikan manajerial karena semakin besar proporsi kepemilikan 

manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk 
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kepentingan pemegang saham dimana pemegang saham adalah dirinya sendiri 

(Gray et al. 1998 dalam Rahayu, 2010). Penerapan kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan diharapkan akan meningkatkan harga saham, dengan demikian nilai 

perusahaan  akan meningkat. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 




