
PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN

YANG TERDAPAT DI BEI TAHUN 2013-2015

Skripsi

Oleh:

Ellyzawati

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG
2018



ii

ABSTRAK

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN

YANG TERDAPAT DI BEI TAHUN 2013-2015

Oleh

Ellyzawati

Mekanisme good corporate governance merupakan suatu langkah untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah mekanisme good corporate governance (kepemilikan institusional,
kepemilikan manajemen, dewan komisaris independen dan ukuran dewan direksi)
memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah
perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2013-2015. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 14 perusahaan
dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil pengujian
menggunakan regresi linier berganda dengan variabel dependen yaitu nilai
perusahaan yang diukur dengan Tobins Q dan ditemukan bahwa variabel
kepemilikan manajemen dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan
ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Tobin’s Q, Kepemilikan Institusional,
Kepemilikan Manajemen, Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Dewan
Direksi.
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ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS
TO THE FIRM VALUE IN THE MINING SECTOR CONTAINED IN

INDONESIA STOCK EXCHANGE YEAR 2013-2015

By

Ellyzawati

Good corporate governance mechanism is a step to enhance firm value. The
purpose of this study was to find out whether the mechanism of good corporate
governance (institutional ownership, management ownership, independent board
of commissioners and board size) has an influence on corporate value. The object
of this research is the mining sector companies listed on the Indonesia Stock
Exchange during 2013-2015. The sample in this study obtained by 14 companies
by using purposive sampling method. Based on the test results using multiple
linear regression with the dependent variable is the company value measured by
Tobins Q and found that the variable ownership of management and independent
board of commissioners have an influence on the value of the company. While the
institutional ownership variable and the size of the board of directors have no
effect on the value of the company.

Key Words : Corporate Value, Tobin's Q, Institutional Ownership, Management
Ownership, Independent Board of Commissioners and Board of Directors Size.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun

1997, corporate governance mulai menjadi pusat perhatian. Krisis yang melanda

Indonesia salah satunya diakibatkan rendahnya penerapan good corporate

governance yang ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan

sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang

saham besar pada beberapa perusahaan keluarga (Susanti, et.al 2010). Akibat dari

krisis tersebut perekonomian di Indonesia menjadi terpuruk dan mengakibatkan

salah satunya adalah para pemegang saham kehilangan nilai saham yang semakin

menurun karena keadaan  perekonomian Indonesia yang terus mengalami

penurunan. Sejak terjadinya krisis tersebut para investor mulai memberikan

perhatian dalam menerapkan praktik corporate governance. Dan peristiwa

tersebut terjadi di karenakan masih lemahnya penerapan corporate governance di

Indonesia.

Tujuan yang  paling penting bagi perusahaan adalah memaksimalkan

kekayaan bagi pemegang saham  melalui peningkatan harga saham perusahaan

(Laila, 2011). Jika nilai sahamnya tergolong tinggi, maka dapat dikatakan bahwa

suatu nilai perusahaan tersebut baik. Selain untuk memaksimalkan nilai

perusahaan, tujuan perusahaan yang lain adalah ingin memakmurkan para pemilik

perusahaan atau para pemilik saham. Menurut Haruman (2008), menyatakan

bahwa semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat
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kemakmuran bagi para pemegang saham untuk dapat menginvestasikan modalnya

kepada suatu perusahaan tersebut. Dalam peningkatan nilai perusahaan dapat

tercapai jika adanya kerja sama antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak

lain, yaitu shareholder dan stakeholder dalam membuat keputusan keuangan

dengan tujuan memaksimumkan modal kerja yang dimiliki.

Proses untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak jarang ditemukan bahwa

pihak manajer  perusahaan mempunyai perbedaan  kepentingan dan tujuan lain

yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan

kepentingan pemegang saham. Hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan

kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan

pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah

biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan

dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan

(Permanasari, 2010).Akibatnya masalah tersebut menimbulkan konflik antara

manajer (agent) dan pemegang saham (principal) yang sering disebut agency

problem.  Dengan adanya konflik tersebut mencirikan lemahnya corporate

governance dan adanya perbedaan tujuan dan kepentingan inilah yang melatar

belakangi perlunya tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan.

Perspektif dalam teori keagenan, agen yang risk adverse dan yang cenderung

mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan resources (berinvestasi) yang

tidak  meningkatkan nilai perusahaan (Laila, 2011). Dalam permasalahan agensi

tersebut akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila pemilik

perusahaan biasa mengendalikan perilaku manajemen  agar tidak menghamburkan

resources perusahaan. Jika kerja sama antara pihak agen dan prinsipal tidak

berjalan sesuai, maka tujuan dalam meningkatkan nilai perusahaan tidak akan
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terjadi. Mekanisme yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan

menerapkan tata kelola perusahaan yang baikuntuk memastikan bahwa

manajemen berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan

dengan mensejajarkan antara kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang

saham.

Mekanisme good corporate governance dapat diartikan sebagai suatu aturan

main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambilkeputusan

dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadapkeputusan tersebut

(Ardiansyah, 2008). Mekanisme tersebut dibutuhkan dalam perusahan agar

aktivitas didalam sebuah orgnisasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan. Terdapat dua kelompok mekanisme good corporate governance.

Pertama, meliputi mekanisme internal seperti adanya struktur dewan direksi,

kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Kedua, mekanisme eksternal

seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat

pendanaan dengan hutang (debt financing) (Purwaningtyas, 2011).

Tabel 1.1 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme Pemantauan
Kepemilikan

Mekanisme Pemantauan
Kontrol Internal

MekanismePemantauan
Kontrol Eksternal

Kepemilikan Manajerial Dewan Komisaris Pasar Modal (capital
market)

Kepemilikan Institusional Dewan Direksi Pasar Produk (product
market)

- Komite Audit Pasar Tenaga Kerja (labor
market)

Sumber : Ardiansyah (2008)

Melalui surat keputusan menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara)  No.

Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good

Corporate Governancepada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban
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bagi BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten

dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai

landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan

stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-

nilai etika.

Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury

Committee pada tahun 1992, menurut Cadbury (1992) Corporate Governance

adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan. Isshaq (2009) mengatakan bahwa corporate governance pada

dasarnya adalah alat untuk mengelola masalah keagenan atau untuk

meminimalkan efek negatif dari masalah keagenan.Sedangkan menurut

Syakhroza (2002) telah mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu

sistem yang dipakai “Board” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta

mengawasi (directing, controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya

organisasi secaraefisien, efektif, ekonomis, dan produktif - E3P dengan prinsip-

prinsip transparency,accountable, responsible, independent, dan fairness - TARIF

dalam rangka mencapaitujuan organisasi.

Menurut Forum For Corporate Governance In Indonesia (2001), Good

corporate governance merupakan perangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengatur

atau mengendalikan perusahaan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan
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diatas dapat disimpulkan bahwa corporate governance itu adalah suatu sistem,

proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan

transparan di antara berbagai pihak yang terkait (pihak eksternal dan internal) dan

memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan ( Dwiridotjahjono, 2009).

Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam menerapkan good corporate

governance adalah salah satunya yang diungkapkan dalam penelitian

Dwiridotjahjono (2009) menyebutkan bahwa dengan penerapan good corporate

governance perusahaan dapat meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul

sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk

biaya penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan

pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu

sendiri. Dan Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya

modalyang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada

kreditur.

Naik turunnya nilai perusahaan dan untuk mengurangi agency cost

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, diantaranya dengan kepemilikan saham

oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional. Struktur kepemilikan

merupakan subyek yang penting dalam konsepcorporate governance.

Kepemilikan manajemen berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan

antara manajer dengan pemegang saham, karena proporsi saham yang dimiliki

manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya

tindakan manipulasi oleh manajemen (Purwaningtyas, 2011). Kepemilikan

institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan.

Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi, semakin efektif mekanisme
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kontrol terhadap kinerja manajemen, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan

karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang

saham kepada para manajer (Anisa, 2017).

Menurut Dwiridotjahjono (2009) tantangan terbesar dan unik bagi

perusahaan-perusahaan publik dalam penerapan good corporate governance

mungkin bukan lagi kekurangan legal references, melainkan tantangan untuk

mengubah kultur perusahaan yang umunya sudah mengakar melalui

kepemimpinan yang lugas, kompeten dan memiliki integritas tinggi. Terdapat

berbagai kendala dalam pelaksanaan good corporate governance diIndonesia

antara lain kendala di bidang hukum, budaya, politik, dan juga kendala pada

lingkungan bisnis (Dwiridotjahjono, 2009).

Kesuksesan suatu perusahaan bergantung pada bagaimana strategi perusahaan

dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut yaitu dengan menerapkan

sistem good corporate governance kedalam perusahaan tersebut. Mekanisme

corporate governance tersebut antara lain  meliputi kepemilikan manajerial,

dewan komisaris,  dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan

institusional, dan ukuran dewan direksi. Dengan adanya penerapan good

corporate governance tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Isshaq (2009) mengatakan bahwa saat efektif dari corporate governance adalah

saat perusahaan tersebut dapat menjalankan pemeriksaan kepada perilaku

manajemen dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

Secara teoritis praktek good corporate governance dapat meningkatkan nilai

perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang

merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri
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dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor

(Lastanti, 2004). Perusahaan dengan tata kelola yang baik tentu akan

menumbuhkan sebuah keyakinan terhadap pihak eksternal dan juga akan

mendapatkan kepercayaan dari pasar yang diharapkan dapat mendorong

peningkatan kemakmuran sang pemilik perusahaan atau pemegang saham.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) prinsip-prinsip

GCG terdiri dariTransparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan

Fairness yang diperlukan untuk mengatur dan mencapai kesinambungan antara

pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi selaku pengelola

perusahaan.Kemudian secara tegas Syakhroza (2002) mengatakanbahwa

corporate governance terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu 1). Fokus kepada Board,

2). Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan, 3).

Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan

produktifE3P, 4). Transparency, accountable, responsible, independent, dan

fairness-TARIF, 5).Tujuan organisasi, dan 6). Strategic control.

Elemen pertama, fokus kepada board. Dalam konteks perusahaan Indonesia

yang dimaksud dengan board adalah dewan komisaris dan dewan direksi, hal ini

sebagai konsekuensi negara Indonesia telah mengadopsi dan menggunakan

undang-undang persero yang menggunakan sistim “dual board” yaitu perseroan

yang memakai dua dewan yang termasuk  dan merupakan organ dalam perseroan

untuk menjalankan operasionalnya (Syakhroza, 2002). Direksi sebagai pengurus

yang mengelola perusahaan sehari-hari, sedangkan dewan komisaris yang

melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi (Wicaksono,

2009).

Penelitian Syakhroza (2002) governance dalam konteks perusahaan, corporate



8

governance harus fokus kepada board yaitu karena dewan komisaris dan dewan

direksi adalah yang bertanggungjawab dan memiliki otoritas penuh dalam

membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan

pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan.

Kakabadse, et.al (2001) menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki board

governance yang baik maka perusahaan tersebut akan memiliki kinerja yang baik

pula.

Elemen yang kedua adalah hukum dan peraturan. Menurut penelitian Holland

(1998), Maassen and Van den Bosch (1999) dalam Syakhroza (2002),

suatuorganisasi membutuhkan suatu perangkathukum dan peraturan yang

ditujukankepada board untuk melindungi dan memagariagar supaya keputusan

yang dibuat olehboard bisa independen,pengelolaan sumber daya

perusahaanmenjadi optimal. Peraturan hukum dalam membangun corporate

governance harus di taati tanpa mengganggu board dan manajemen perusahaan

dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

Elemen ketiga adalah pengelolaan sumber daya dengan kaidah E3P.Dalam

penegakkan corporate governance maka perhatian kita bagaimana board

mengelola sumber daya perusahaan? Apakah board telah mengalokasikan sumber

daya ini secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif?

Elemen yang keempat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat

5 (lima) prinsip- prinsip corporate governanceguna untuk mencapai suatu tujuan

perusahaan yaitu Transparency, Accountability, Responponsibility, Independency,

danFairness – disingkat dengan TARIF.

Elemen kelima adalah tujuan perusahaan. Pentingnya penegakkan GCG adalah

merupakan suatu cerminan dari komitmendan juga keseriusanboard dalam
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pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Board governance yang

telah tertata dengan baik akan selalu “concern” terhadap bagaimana operasional

perusahaan dengan tujuan organisasi (Kakabadse,et al (2001).

Elemen yang terakhir adalah bagian enam yaitustrategic control. Dari

penjelasan yang telah dijelaskan di atas bahwa fokus kepada board dan

berorientasi kepada tujuan perusahaan adalah menunjukkan dan menerangkan

bahwa corporate governance merupakan alat pengendalian strategis

perusahaan.Syakhroza (2002).

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti berikut ini menemukan

bahwa antara corporate governance dengan nilai perusahaan tidak memiliki

hubungan, salah satunya seperti pada penelitian Che Haat, et.al (2008)

yangmeneliti Corporate Governance, Transparency and Performance of

Malaysian Companies, menyimpulkan independensi dewan komisaris, cross-

directorship dewan, kepemilikan manajerial tidak signifikan dan berhubungan

negatif terhadap Tobin’s Q.Sedangkan beberapa penelitian menemukan hubungan

positif antara mekanisme corporate governance dan nilai perusahaan, seperti pada

penelitian Fauziah (2017)yang meneliti Pengaruh Mekanisme Good Corporate

Governance, Modal Intelektual dan Growth Terhadap Nilai Perusahaan,

menemukan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki

hubungan positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian pada penelitian

Isshaq (2009) yang meneliti Corporate governance, ownership structure,cash

holdings, and firm value on the GhanaStock Exchange, membuktikan bahwa

ukuran dewan  memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh Alfinur (2016) yang meneliti tentang Mekanisme
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Corporate Governance Terhadap Nilai perusahaan, menemukan bahwa

independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan

terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan di Indonesia kesadaran untuk melaksanakan tata kelola masih

sangat rendah. Pengelolaan manajemen yang masih rendah mengakibatkan

Indonesia memiiki indeks corporate governance paling rendah jika dibandingkan

dengan negara asia lainnya. Berdasarkan CLSA Asia-Pacific Markets, Asian

Corporate Governance Assocition pada tahun 2012 peringkat indeks corporate

governance Indonesia masih berada di peringkat bawah.

Tabel 1.2 Corporate Governance in Asia Market ranked by corporate -

governance

Market CG
Rules &
Practices

Enforcement Political
&
Regulatory

IGAAP CG
Culture

Total
Score
(2012)

Total
score
(2010)

Singapura 68 64 73 87 54 69 67
Hongkong 62 68 71 75 53 66 65

Thailand 62 44 54 80 50 58 55
Japan 45 57 52 70 53 55 57

Malaysia 52 39 63 80 38 55 52
Taiwan 50 35 56 77 46 53 55

India 49 42 56 63 43 51 49
Korea 43 39 56 75 34 49 45

China 43 33 46 70 30 45 49
Philippines 35 25 44 73 29 41 37

Indonesia 35 22 33 62 33 37 40

Sumber: CLSA Asia-Pacific Markets, Asian Corporate Governance Assocition

2012
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Tabel 1.2 menunjukan bahwa ranking corporate governance di tahun 2012,

Indonesia berada pada posisi terbawah yaitu dengan skor kepathuhan peraturan

35; pelaksanaan 22 ; politik 33; budaya GCG 33. Jika dibandingkan dengan

laporan GCG oleh CLSA pada tahun 2010, Indonesia berada pada urutan ke 10

dari 11 negara dengan total skor 40. Meskipun skor Indonesia pada tahun 2010

lebih baik dibandingkan tahun 2012, Indonesia masih tetap berada pada urutan

terbawah dibandingkan dengan negara asia lainnya. Hal ini disebabkan masih

rendahnya penegakan hukum dan budaya corporate governance yang masih

berada di urutan terendah di bandingkan dengan negara-negara yang sedang

tumbuh di Asia. Penilaian GCG oleh CLSA didasarkan pada faktor eksternal

dengan bobot 60% dan faktor internal 40%. Hal ini menunjukan bahwa

penerapan good corporate governance di Indonesia masih sangat lemah dan perlu

adanya pendekatan yang komprehensif.

Tanpa adanya penerapan good corporate governance atau tata kelola

perusahaan yang baik justru menimbulkan akibat buruk dalam perusahaan yang

justru merugikan perusahaan tersebut, serta merugikan masyarakat banyak

mengingat bahwa perusahaan pertambangan sering melakukan aktivitas

operasinya yang sangat erat dengan sumber daya alam. Jika tata kelola perusahaan

tersebut buruk maka dampak negatifnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat

sekitar perusahaan maupun masyarakat banyak. Seperti beberapa kasus

perusahaan tambang yang terjadi yaitu kasus Lapindo Brantas, PT Unocal, dan

kasus Freeport Indonesia.  Kasus yang terjadi pada PT Freeport Indonesia salah

satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang

memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak lepas dari
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konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah

ulayat, pelanggaran  adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi  yang terjadi

(Wibisono, 2007 dalam Herawati, 2015).

Dampak lain dari buruknya tata kelola dan pengawasan manajemen yang

lemah yaitu kemudahan bagi perusahaan tambang untuk menghindari pajak.

Berdasarkan data komisi pemberantasan korupsi (KPK), dari 7.839 pemegang izin

usaha pertambangan (IUP), sebanyak 24% atau 1.850 tidak memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Akibat dari tidak tertibnya perusahaan dan buruknya

tata kelola perusahaan tambang tersebut pada tahun 2016 berdasarkan catatan

KPK, industri tambang  di Indonesia memiliki piutang kepada negara sebanyak

Rp 23 triliun.Kemudian akibat buruk dari tata kelola perusahaan tambang juga

terjadi pada Kalimantan Timur, pada provinsi tersebut tercatat terdapat 264

lubang yang tidak diperbaiki atau direklamasi oleh perusahaan.

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa pentingnya menerapkan good

corporate governance (GCG) dalam sektor pertambangan agar kelestarian sumber

daya alam Indonesia tetap lestari dan mengurangi adanya resiko alam. Dan

dampaknya tentu akan sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan atau

masyarakat banyak yang tentunya juga akan merugikan perusahaan dan

perekonomian negara akibat tata kelola perusahaan yang buruk dan tidak tertib

dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perusahaan tambang berikut ini yang justru membuktikan bahwa dengan

menerapkan sistem GCG (good corporate governance) dengan konsisten mampu

meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Terdapat beberapa contoh

perusahaan yang menerima penghargaan dengan skor penerapan GCG terbaik

pada tahun 2013 berdasarkan Indonesian Institute for Corporate Directorship
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(IICD) mengumumkan 30 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)

sebagai 30 emiten teratas dengan skor Corporate Governance (CG) terbaik

beberapa diantaranya adalah perusahaan pertambangan yaitu PT Aneka Tambang,

PT Perusahaan Gas Negara, PT Bukit Asam, PT Indo Tambangraya Megah, PT

Medco Energy International, dan PT Timah. Penilaiain dalam menentukan skor

corporate governance tertinggi diperoleh dari penilaian lima faktor. Pertama, hak-

hak dari pemegang saham. Kedua, peran pemangku kepentingan. Ketiga,

keterbukaan informasi. Keempat, transparansi laporan keuangan. Kelima,

tanggung jawab dewan direksi dan komisaris (IICD,2013)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan adanya good corporate governance

atau penerapan tata kelola yang baik akan lebih memantapkan eksistensi

perusahaan pada sektor pertambangan dalam persaingan global dan juga mampu

menghasilkan nilai perushaan atau nilai tambah yang optimal serta menjaga

kelestarian alam dan juga untuk mengurangi risiko alam.

Akibat masih lemahnya penerapan sistem good corporate governance pada

perusahan khususnya sektor pertambangan serta seiring berkembangnya

perusahaan pertambangan di Indonesia dari tahun ke tahun, dan adanya perbedaan

hasil penelitian /research gap, maka peneliti tertarik membuat suatu penelitian

dengan judul “PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE

GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR

PERTAMBANGAN YANG TERDAPAT DI BEI TAHUN 2013-2015”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini ditemukan adanya hasil penelitian yang

bertentangan dengan penelitian terdahulu (research gap).
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Pertama  terdapat variabel tentang kepemilikan institusional terhadap

nilaiperusahaan antara lain adalah penelitian Fauziah (2017) yang menunjukkan

hubungan yang positif signifikan bertentangan dengan penelitian Bernandhi

(2013) menunjukkan hubungan tidak signifikan. Pada penelitian variabel yang

kedua yaitu tentang kepemilikan manajerial menurut penelitian Fauziah (2017)

bahwa kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh positif signifikanterhadap

nilai perusahaan bertentangan dengan penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006)

menunjukkan hubungan negatif signifikan.

Penelitian variabel yang ketiga yaitu tentang dewan komisaris independen

terhadap nilai perusahaan antara lain penelitian Alfinur (2016) menunjukkan

hubungan positif kontradiksi dengan penelitian Bernandhi (2013) menunjukkan

hubungan negatif atau tidak memiliki pengaruh. Penelitian variabel yang terakhir

yaitu tentang ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan antara lain

penelitian Isshaq (2009) menunjukkan hubungan positif signifikan bertentangan

dengan penelitian Kumar dan Singh (2013) menunjukan hubungan negatif

terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan research gap diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti

adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan

pada sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015?

2. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada

sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015?

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilaiperusahaan

pada sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015?
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4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada

sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap

nilaiperusahaan pada sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015.

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajemen terhadap

nilaiperusahaan pada sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015.

3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai

perusahaan pada sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015.

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan

pada sektor pertambangan di BEI tahun 2013-2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai corporate governance yang

berdasarkan pada teori agensi.

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi dan   referensi atau

bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan

dalam melanjutkan penelitian terkait analisis pengaruh tata kelola perusahaan

terhadap nilai perusahaan.
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4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tentang mekanisme untuk

meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan sistem good corporate

governance.



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan

proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk

memberikan nilai tambah  perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka

panjang (Laila,2011). Good Corporate Governace pertama kali diperkenalkan

oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporan mereka yang kemudian

dikenal sebagai Cadbury Report dan merupakan titik balik (turning point) yang

sangat menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia. Tujuan

good corporate governance yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua

pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Penerapan good corporate governance tidak hanya melindungi kepentingan

para investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan

keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai

hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (Dwiridotjahjono,

2009).

Secara umum, terdapat lima prinsip dasar good corporate governance

menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), yaitu:

a. Keterbukaan (transparency)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
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menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan

dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan

perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan

lainnya.

b. Akuntabilitas (accountability)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang

berkesinambungan.

c. Pertanggungjawaban (responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat

pengakuan sebagai good corporate governance.

d. Kemandirian (independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran (fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
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lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

b. Manfaat Good Corporate Governance

Menurut Dwiridotjahjono (2009), terdapat beberapa manfaat dan keuntungan

yang diperoleh dengan penerapan good corporate governance dalam suatu

perusahaan yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Dengan penerapan good corporate governance perusahaan dapat

meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari

pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan

sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun

dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.

b. Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang

harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal

ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang

pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.

c. Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan

berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang

optimal,dan dapat meningkatkan efisiensi.

d. Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang

kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh

pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.

e. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari

meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat

mereka berinvestasi.
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f. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut

pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan

juga nilai dividen yang akan mereka terima.

g. Karena dalam praktik good corporate governance karyawan ditempatkan

sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh

perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan

akan meningkat.

h. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat

kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga

citra positif perusahaan tersebut akan naik.

i. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan

kualitas laporan keuangan perusahaan.

c. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme good corporate governance dapat diartikan sebagai suatu aturan

main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambilkeputusan

dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadapkeputusan tersebut

(Ardiansyah, 2008). Mekanisme corporate governance mengacu pada

sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh

manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan

pengendalian.Mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok.

Pertama berupa internal mechanisms (mekanisme internal), seperti komposisi

dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif.

Kedua, external mechanisms (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh

pasar dan level debt financing (Barnhart & Rosenstein,1998).
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Penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan sebagai proksi

mekanisme GCG yaitu struktur kepemilikan (kepemilikan institusional

dankepemilikan manajerial), dewan komisaris independen dan ukuran dewan

direksi. Pada variabel pertama yaitu terdapat struktur kepemilikan. Struktur

kepemilikan saham dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan institusional dan

kepemilikan manajemen dalam perusahaan.

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting

untuk mengendalikan masalah keagenan. Terutama pada lingkungan dimana tata

kelola seperti market of corporate control, external auditors, rating agencies dan

kerangka kerja institusi (sistem hukum dan lembaga keuangan) yang lemah dan

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang lemah  dan terutama

control of corruption-nya yang masih rendah. Mengingat kelemahan ini struktur

kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk mengontrol masalah keagenan

melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan untuk melakukan pengelolahan

dan pengawasan (Budiarti dan Sulistyowati, 2004). Variabel berikutnya yaitu

dewan komisaris independen sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan

keputusan dari dewan komisaris. Sedangkan variabel ukuran dewan direksi adalah

sebagai pengawas dalam suatu perusahaan.

2. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling  (1976) mendefinisikan

bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak atau perjanjian antara satu atau lebih

pihak (pemilik) dengan pihak lain (agen) untuk melakukan sebuah jasa atas

kepentingan pemilik dimana dalam pelaksanaan jasa tersebut terdapat pelimpahan

kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemilik kepada agen. Dalam
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pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai

kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manager adalah

konsep free-cash flow.

Menurut Purwaningtyas (2011), teori keagenan, dapat menjelaskan

bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena

pada dasarnya antara agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda

yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (agent conflict). Pada dasarnya,

konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan

pengendalian perusahaan. Dalam teori agensi, manajemen adalah suatu agen dari

pemegang saham, yaitu sebagai pemilik perusahaan. Agar dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik, suatu manajemen harus diberikan pengawasan yang cukup.

Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pengikatan

agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan yang

dapat diambil oleh manajemen. Kegiatan pengawasan membutuhkan biaya yang

disebut dengan biaya agensi.

Berikut ini menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad dan

Septriani (2008), cara untuk menanggulangi konflik keagenan adalah melalui

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, kebijakan

dividen, risiko, kebijakan insentif, aliansi, dan memahami perannya.

1. Dengan cara meningkatkan kepemilikan manajerial untuk menyelaraskan

kedudukan antara manajerial dan pemegang saham dengan demikian manajer

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya di perusahaan.

2. Meningkatkan kepemilikan institusional, karena dengan banyaknya investor

institusional maka akan semakin baik juga tingkat monitoring perusahaan

sehingga masalah keagenan yang terjadi dapat dikurangi.
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3. Meningkatkan pendanaan melalui hutang. Penambahan hutang dalam struktur

modal mengurangi penggunaan saham sehingga mengurangi biaya keagenan.

4. Kebijakan dividen. Sebab pembayaran dividen mampu menjadi alat

monitoring sekaligus bonding bagi manajemen.

5. Tingkat risiko. Dalam penelitian Crutchley dan Hansen (1989), Jensen et.al

(1992) dalam Ahmad dan Septriani (2008), membuktikan hubungan kausal

positif antara risiko dan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik

keagenan. Dengan cara tersebut menyebabkan manajer memiliki kekuasaan

dalam mengambil keputusan dan termotivasi untuk meningkatkan

kemakmuran pemegang saham.

6. Kebijakan insentif. Dengan kebijakan insentif yang menarik, maka dapat

memotivasi sang manajer untuk meningkatkan kemakmuran pemilik dan

memperketat pengawasan terhadap perusahaan.

7. Menggunakan aliansi dengan kreditor atau bentuk kerjasama lainnya sesuai

dengan kesepakatan bersama.

8. Terakhir adalah bagaimana manajer memahami bagaimana peran-perannya.

Manajer mengetahui dan paham bagaimana peran-perannya sebagai manajer

akan dapat mengurangi konflik keagenan.

3. 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 (Julianti, 2015). Kepemilikan

institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal maka

keberadaanya memiliki arti penting bagi pemonitoran manajemen. Sesuai dengan
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prinsip good corporate governance (GCG) yang kelima yaitu kewajaran atau

kesetaraan (fairness) prinsip ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang

dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam

kepentingan dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2017) yang menyatakan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini

berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang

mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya monitoring tersebut maka

pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan

institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka

yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010).

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer mempunyai

saham perusahaan (Alfinur, 2016). Kepemilikan manajerial diyakini dapat

mendorong manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan.  Namun masalah

yang sering ditimbulkan dari struktur kepemilikan ini adalah agency conflict,

yaitu dimana terdapat kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai

pengambil decision maker dan para pemegang saham sebagai owner dari

perusahaan (Haruman, 2008).

Struktur kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh

pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan.

Sebagai ukurannya adalah dapat dilihat seberapa besar tingkat atau proporsi

saham yang dimiliki oleh manajemen.
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Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan lebih efektif memonitoring

aktivitas perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang

saham luar dan manajemen (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Manajer yang

sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga nilai

kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga.

5. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisiaris independen merupakan jumlah komisaris independen

dalam perusahaan. Semakin banyak jumah komisaris independent maka akan

semakin baik juga pengawasan dalam perusahaan tersebut. Menurut

Purwaningtyas (2011), dewan komisaris memegang peranan penting dalam

perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Tugas seorang dewan komisaris

yaitu untuk memonitor manajer dalam mengelola perusahaan, menjamin strategi

perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dari perspektif teori

agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol

perilaku opportunistic manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan

kepentingan pemegang saham dan manajer (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Yaitu sesuai dengan prinsip GCG yang kedua yaitu akuntabilitas (accountability),

perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuaidengan kepentingan

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan

pemangku kepentingan lain .

Menurut penelitian yang diakukan oleh Alfinur (2016) yang membuktikan,

bahwa dewan komisaris independen menunjukkan hubungan positif terhadap nilai

perusahaan. Dewan komisaris harus memantau efektivitas dari praktik good
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corporate governance yang telah diterapkan perseroan, dan melakukan

penyesuaian bila itu diperlukan.

6. Ukuran Dewan Direksi (Board Size)

Board size atau disebut ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi

dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan

suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik,

dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol maka akan menghasilkan

profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham

perusahaan dan nilai perusahaanpun juga akan ikut meningkat (Isshaq, 2009).

Direksi juga harus mengontrol serta memastikan bahwa perusahaan tersebut

sudah menjalanlan kewajiban dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diatur

dalam undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan prinsip GCG yang ketiga

yaitu pertanggung jawaban (responsibility) yaitu perusahaan harus mematuhi

peraturan per undang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada

masyarakat dan juga lingkungan. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan

oleh Isshaq (2009), yang menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan positif

antara board size dengan nilai perusahaan.

7. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukkan cerminan dari

ekuitas dan nilai buku perusahaan, nilai perusahaan juga disebut dengan nilai

pasar karena jika harga saham meningkat akan menciptakan kemakmuran bagi si

pemegang saham. Selain menciptakan kemakmurkan para pemegang saham,

tujuan utama perusahaan tentunya ingin memaksimalkan laba yang sebesar-

besarnya. Menurut Anisa (2017), nilai perusahaan yang dibentuk melalui
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indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi.

dengan adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan

nilai perusahaan.

Nilai perusahaan juga mencerminkan seberapa baik atau buruknya

perusahaan dalam mengelola dan mengawasi manajemen keuangannya. Seorang

manajer keuangan dituntut harus mampu melaksanakan fungsinya dalam

mengelola keuangan perusahaan dengan benar dan secara efisien. Cerminan

keberhasilan seorang manajer keuangan dalam mengelola keuangan perusahaan

adalah dengan melihat nilai perusahaan. Sebab, perusahaan tentunya berusaha

untuk memaksimakan atau meningkatkan nilai perusahaannya. Faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi suatu nilai perusahaan diantaranya corporate governance,

struktur kepemilikan, kebijakan dividen dan kinerja perusahaan.

Menurut Sukamulja (2004), salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan

informasi paling baik adalah Tobin’s Q, karena rasio ini bisa menjelaskan

berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti misalnya terjadinya

perbedaan cross-sectional dalam pengambilan keputusan investasi serta hubungan

antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan. Rasio Tobins Q

merupakan salah satu rasio yang dipilih sebagai rasio yang akan memproksikan

suatu nilai perusahaan. Ketika nilai Tobin’s Q semakin besar, maka prospek

pertumbuhan perusahaan dinilai semakin baik dan intangible asset yang dimiliki

juga semakin besar (Sukamulja, 2004). Tobin’s Q memasukkan semua unsur

hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya unsur saham biasa. Sukamulja

(2004), menyebutkan bahwa perusahaan dengan Tobin’s Q yang tinggi biasanya

memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat.
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate

Governance Terhadap Nilai Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

Siallagan dan Machfoedz (2006) yang meneliti tentang Mekanisme

Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Dalam penelitian ini

menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen dan corporate

governance (kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit) dan

kualitas laba sebagai variabel independen. Pada penelitian ini menggunakan

sampel perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasil pertama, menunjukan bahwa mekanisme corporate governance

mempengaruhi kualitas laba, mekanisme terdiri dari :

(1) Kepemilikan manajerial secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba.

(2) Dewan komisaris secara negatif berpengaruh terhadap kualitas laba.

(3) Komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba.

Kedua, kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Ketiga, mekanisme corporate governance secara statistik berpengaruh terhadap

nilai perusahaan. Keempat, kualitas laba bukan merupakan variabel pemediasi

(intervening variable) pada hubungan antara mekanisme corporate governance

dan nilai perusahaan. Jadi variabel yang merupakan signifikan positif terhadap

nilai perusahaan adalah kepemilikan manajerial dan komite audit, sedangkan

variabel signifikan negatif adalah dewan komisaris.

Isshaq (2009) meneliti tentang Corporate Governance, Ownership Structure,

Cash Holdings, and Firm Value On Ghana Stock Exchange. Penelitian ini

menggunakan variabel firm value (nilai perusahaan) sebagai variabel dependen
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dan corporate governance, ownership structure (struktur kepemilikan), cash

holding (kepemilikan kas) yaitu sebagai variabel independen, serta terdapat

opportunity investment (kesempatan investasi), finance risk (risiko finansial)

yang diproksikan melalui leverage, dan dividend payout ratio (DPR).  Pada

penelitian ini alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda (multiple

regreesion). Variabel  dengan hasil signifikan positif adalah Board size (corporate

governance), dividen, dan leverage. Kemudian variabel dengan hasil signifikan

negatif adalah peluang investasi.  Sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah

cash holding (kepemilikan kas).

Fauziah (2017) yaitu tentang Pengaruh Mekanisme GCG Modal Intelektual

dan Growth Terhadap Nilai Perusahaan. Nilai perusahaan merupakan variabel

dependen pada penelitian ini. Kemudian variabel independen pada penelitian ini

adalah mekanisme good corporate governance (kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional dan komite audit), Modal Intelektual dan Growth.

Metode pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan dengan

sampel penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek

Indonesia (BEI). Dengan hasil penelitian kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional serta modal intelektual berpengaruh signifikan positif terhadap nilai

perusahaan, sedangkan komite audit dan growth terbukti berpengaruh tidak

signifikan terhadap nilai perusahaan.

Alfinur (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Mekanisme Good

Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan. Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan dan mekanisme good corporate

governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris
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independen) adalah sebagai variabel independen. Pada penelitian tersebut

menggunakan analisis regresi berganda dan menggunakan sampel perusahaan

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian dengan variabel

signifikan positif terhadap nilai perusahaan adalah dewan komisaris independen.

Sedangkan variabel yang menghasilkan signifikan negatif adalah kepemilikan

manajerial dan variabel yang tidak sifnifikan adalah kepemilikan institusional.

Dalam penelitian tersebut adanya pengaruh positif dewan komisaris independen

terhadap nilai perusahaan diakibatkan oleh mekanisme kontrol yang kuat dari

komisaris independen terhadap manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut

merupakan peran vital bagi terciptanya GCG.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul penelitian Alat
Analisis

Hasil Penelitian

1 Hamonangan
Siallagan
dan Mas’ud
Machfoedz
(2006)

Mekanisme Corporate
Governance, Kualitas
Laba dan Nilai
Perusahaan.

Analisis
Regresi
Linear
Berganda

Variabel  signifikan
positif : kepemilikan
manajerial, komite audit.

Variabel signifikan
negatif : dewan
komisaris.

2 Zangina
Isshaq(2009)

Corporate Governance,
Ownership
Structure,Cash
Holdings, and Firm
Value On The Ghana
Stock Exchange

Analisis
Regresi
Multivariat

Variabel signifikan
positif : Board size,
board independen,board
intensity, dividen, dan
leverage.

Variabel signifikan
negatif: peluang
investasi.

Sumber :Berbagai Jurnal dan Skripsi
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul penelitian Alat
Analisis

Hasil Penelitian

3 Nuri Siti
Fauziah
(2017)

Pengaruh Mekanisme
Good Corporate
Governance, Modal
Intelektual Dan Growth
Terhadap Nilai
Perusahaan

Analisis
Regresi
Linear
Berganda

Variabel  signifikan
Positif : kepemilikan
manajerial, kepemilikan
institusional dan modal
intelektual.

Variabel tidak signifikan:
komite audit, growth.

4 Alfinur
(2016)

Pengaruh Mekanisme
Good Corporate
Governance (GCG)
Terhadap Nilai
Perusahaan

Analisis
Regresi
Linear
Berganda

Variabel signifikan
positif : komisaris
independen.

Variabel signifikan
negatif: kepemilikan
manajerial dan

Variabel tidak signifikan:
kepemilikan institusional.

Sumber :Berbagai Jurnal dan Skripsi

C. Rerangka Pemikiran

Variabel Independen Variabel Dependen

Good Corporate Governance :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

X1 Kepemilikan
Institusional

Y : Nilai Perusahaan:
X2 Kepemilikan
Manajerial

X3 Dewan Komisaris
Independen

X4 Ukuran Dewan
Direksi



32

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah  hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau

lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan

dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian (Sekaran, 2011

dalam Anisa, 2017). Berdasarkan masalah, tujuan dan kerangka penelitian dengan

judul penelitian Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap

Nilai Perusahaan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

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 (Julianti, 2015). Kepemilikan

Institusional yaitu merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah,

institusi keuangan, institusi berbadan.

Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar

kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi

manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat

(Octavia, 2017). Kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat

mengurangi agency conflict. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional,

semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap

perusahaan, sehingga agency cost yang terjadi di dalam perusahaan semakin

berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat (Hapsari, 2015).

Penelitian yang dilakukan Pound (1988) dalam McConnell (1990)
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menyebutkan bahwa terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan

institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yaitu the efficient-

monitoring hypothesis. Penelitian yang juga sejalan adalah penelitian yang juga

dilakukan oleh Fauziah (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut

mendukung bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh institusi akan mengurangi

biaya agen dan memonitor pihak secara ketat. Berdasarkan uraian diatas, maka

dapat ditarik hipotesis :

H1 = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan manajerial yaitu persentase kepemilikan saham oleh dari pihak

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Julianti, 2017).

Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan

kinerja perusahaan, karena apabila manajer dapat meningkatkan laba perusahaan

makan insentif yang akan didapatkan manajer tersebut akan meningkat (Octavia,

2017). Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Fauziah (2017),

yang membuktikan bahwa variabel struktur kepemilikan manajerial mempunyai

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang juga sejalan yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Wati (2017), dalam penelitiannya membuktikan

bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh manajerial dapat meningkatkan nilai

perusahaan.

Semakin besar kepemilikan yang dimiliki oleh manajer maka akan lebih

efektif untuk memonitoring kegiatan atau aktivitas perusahaan. Kepemilikan

saham yang dimiliki oleh manajer merupakan salah satu cara untuk mengurangi
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kos keagenan dimana kepemilikan manajerial ini dapat mensejajarkan

kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik (Octavia, 2017). Berdasarkan

uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2 = Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Dewan komisaris independen atau board independence adalah jumlah dewan

komisaris independen dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan

komisaris menandakan bahwa  dewan komisaris yang melakukan fungsi

pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik (Anisa, 2017).

Komisaris independen memiliki pengaruh yang kuat dalam perusahaan. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Alfinur (2016) bahwa komisaris independen

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, adanya pengaruh positif tersebut

disebabkan oleh mekanisme kontrol yang kuat dari komisaris independen

terhadap manajemen, dimana mekanisme kontrol tersebut merupakan peran vital

bagi terciptanya Good Corporate Governance.

Kemudian sejalan pada penelitian yang dilakukan oleh Barnhart dan

Rosenstein (1998) mengenai “Board Composition, Managerial Ownership and

Firm Performance : An Empirical Analysis” membuktikan, bahwa semakin tinggi

perwakilan dari komisaris independen, maka semakin tinggi independensi dan

efektivitas corporate board, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3 = Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

4. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan

Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam
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perusahaan. Tugas seorang direksi dalam suatu perusahaan yaitu menentukan

kebijakan yang akan diambil serta menyusun strategi perusahaan tersebut secara

jangka pendek maupun jangka panjang dengan tujuan memaksimalkan nilai

perusahaan.

Menurut Isshaq (2009)  dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ada

hubungan yang signifikan positif antara board size dengan nilai perusahaan.

Penelitian antara board size dan nilai perusahaan juga pernah diteliti oleh  Carter

et.al (2003) yang menyatakan bahwa perusahaan yang dikelola dengan dewan

direksi baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan akan

dapat memberikan nilai keuangan yang lebih baik dan nantinya dapat

meningkatkan nilai perusahaan.

H4 = Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua jenis data dalam sebuah penelitian yaitu data

primer atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung

dari lapangan, dapat melalui wawancara maupun hasil pengukuran langsung. Data

sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder atau

memanfaatkan hasil pengumpulan data pihak lain bukan didapatkan secara

langsung dari sumber data, dan peneliti dapat langsung memanfaatkan data

tersebut tanpa harus melakukan olah data. Perlunya menjaga kelestarian alam dan

akibat masih lemahnya penerapan sistem good corporate governance pada

perusahan khususnya sektor pertambangan di Indonesia, oleh sebab itu peneliti

menggunakan data  penelitian perusahaan pada sektor pertambangan. Data yang

digunakan oleh penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan

keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.

B. Definisi dan Operasional Variabel

1. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Tobin’s Q. Rasio

Tobins Q merupakan salah satu rasio yang dipilih sebagai rasio yang akan
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memproksikan suatu nilai perusahaan. Ketika nilai Tobin’s Q semakin besar,

maka prospek pertumbuhan perusahaan dinilai semakin baik danintangible asset

yang dimiliki juga semakin besar (Sukamulja, 2004).

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Keterangan :

Tobin’s Q = Nilai perusahaan

EMV = Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value)

EBV = Nilai buku dari total ekuitas (Equity Book Value)

D = Total hutang

EMV (Equity Market Value) diperoleh dari hasil perkalian harga saham

penutupan(closing price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada

akhir tahun.

2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

a. 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 (Julianti, 2015). Kepemilikan

institusional diukur dengan persentase saham  yang dimiliki oleh institusi dari

keseluruhan saham perusahaan yang beredar (Julianti, 2015).

Tobin’s Q =

KI = x 100%
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b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham pihak

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Julianti, 2015).

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak

manajemen perusahaan dari semua saham yang beredar. Berikut ini adalah rumus

perhitungan kepemilikan manajerial :

c. Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen merupakan rasio persentase antara jumlah

komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap

total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Julianti, 2015).

d. Ukuran Dewan Direksi

Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam

Perusahaan. Ukuran dewan direksi, diukur dengan jumlah anggota dewan direksi

yang adadi dalam perusahaan (Purwaningtyas,2011).

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu  merupakan seluruh perusahaan sub sektor

KM = X 100%

KOI = 100 %

Ukuran dewan direksi = ∑ anggota

dewan direksi.
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pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 - 2015 yang

berjumlah 36 perusahaan. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan

metode purposive sampling. Adapun kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan

oleh peneliti adalah sebagaiberikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2013 – 2015.

2. Perusahaan pertambangan yang sahamnya aktif di perdagangkan selama

tahun 2013-2015.

3. Perusahaan pertambangan yang memiliki kepemilikan institusional,

kepemilikan manajemen, dewan komisiaris independen, dan dewan direksi

pada tahun 2013-2015.

Tabel 3.1 Rincian pengambilan Sampel

No Kriteria Sampel Jumlah

1 Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2013 – 2015

36

2 Perusahaan pertambangan yang sahamnya tidak aktif
diperdagangkan selama tahun 2013-2015.

(4)

3 Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki kepemilikan
institusional.

(1)

4 Perusahaan pertambangan yang  tidak memiliki
kepemilikan manajerial.

(17)

Total Sampel Penelitian 14

Berdasarkan pemilihan sampel penelitian yang telah dilakukan, maka

diperoleh 14 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel

dalam penelitian.
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Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2013-

2015

No Kode perusahaan Nama perusahaan
1 ADRO Adaro Energy Tbk
2 ARII Atlas Resources Tbk
3 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk
4 BYAN Bayan Resources Tbk
5 DOID Deta Dunia Makmur Tbk
6 HRUM Harum Energy Tbk
7 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk
8 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk
9 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam  Tbk
10 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk
11 ANTM Aneka Tambang Tbk
12 TINS Timah (Persero) Tbk
13 CTTH Citatah Tbk
14 MITI Mitra Investindo Tbk
Sumber : www.sahamok.com

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat dengan studi pustaka dan dokumentasi.

Studi pustaka yaitu dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, skripsi,

artikel, jurnal, annual report yang di dapat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI)

dan dari website www.idx.co.id.

E. Metode dan Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu untuk mengukur atau menyajikan data secara

numerik. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan ukuran-ukuran numerik

yang sangat penting bagi sebuah data dan sampel. Statistik deskriptif dapat

digunakan untuk menghitung nilai statistik dari sekumpulan data, seperti mean,

maksimum, minimum dan standar deviasi.
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2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t dan F

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Alat yang

digunakan dalam uji normalitas dalam penelitian ini denganmenggunakan One

Sample Kolmogrov-Smirnov Test(Ghozali, 2011). Pengambilan

keputusanmengenai normalitas adalah sebagai berikut:

a. Jika p < 0,05 maka distribusi data tidak normal.

b. Jika p > 0,05 maka distribusi data normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan

lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance yang rendah sama

dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF= 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum

dipakai untuk menunjukan adanya multikolinieritas nilai Tolerance ≤ 0,10 atau

sama dengan nilai VIF ≥ 10. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah

multikolinieritas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel

independennya (Ghozali, 2011).

c. Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
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Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas

(Ghozali, 2011).

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam suatu model regresi

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pendeteksian ada atau tidaknya

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Pengambilan keputusan

dapat dilihat melalui tabel autokorelasi berikut ini.

Tabel 3.3 Autokorelasi

Hipotesis Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dl ≤d ≤du

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan 4-du ≤d ≤4-dl

Tidak ada autokorelasi, positif atau
negatif

Tidak tolak du < d < 4-du

Sumber : Ghozali, 2011

F. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik regresi berganda, yang

terdiri dari Adjusted R square untuk melihat persentase pengaruh variabel
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independen yang dimasukkan dalam penelitian terhadap variabel dependen, Uji F

untuk menguji hipotesis antara lebih dari satu variabel independen terhadap satu

variabel dependen,serta Uji t untuk menguji hipotesis antara satu variabel

independen terhadap satuvariabel dependen. Analisis regresi dilakukan untuk

mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Q = a + b1KI + b2 KM + b3DKI +b4 UDK + e

Keterangan :

Q = Nilai perusahaan (Tobin’s Q)

a = Konstanta

b1 - b5 = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

KI = Kepemilikan institusional

KM = Kepemilikan manajemen

DKI = Dewan komisaris independen

UDK4 = Ukuran dewan direksi

e = Kesalahan atau gangguan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menganalisis pengaruh mekanisme good corporate

governance (terdiri dari: kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen,

dewan komisaris independen dan ukuran dewan direksi) terhadap nilai perusahaan

pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015 yang

dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

dengan nilai probabilitas 0,228 > 0,05 sehingga hipotesis 1 ditolak.

Dengan demikian kepemilikan institusional belum mampu menjadi

mekanisme yang baik dalam meningkatkan nilai perusahaan

2. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan

nilai probabilitas 0,003 < 0,05 sehingga hipotesis 2 diterima. Dengan

demikian kepemilikan manajerial merupakan mekanisme yang efektif

meningkatkan nilai perusahaan.

3. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan

dengan nilai probabilitas sebesar 0,012 < 0,05 sehingga hipotesis 3

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin banyak keberadaan

dewan komisaris independen maka kualitas dari laporan keuangan akan

semakin baik dan menyebabkan investor percaya untuk menanamkan

modal dalam perusahaan tersebut.
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4. Ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan

dengan nilai probabilitas sebesar 0,227 > 0,05 sehingga hipotesis 4 di

tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyaknya anggota

dewan direksi dalam perusahaan justru akan berakibat  kurang efisiennya

dalam berdiskusi  yang akan memakan waktu yang cukup lama dan

kurangnya kekompakan pada dewan direksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan:

1. Bagi para investor yang ingin berinvestasi dalam perusahaan yang

terdaftar di BEI sebaiknya melihat tingkat kepemilikan manajerial, karena

semakin besar tingkatkepemilikan manajerial maka dapat meningkatkan

nilai perusahaan.

2. Penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan variabel mekanisme

good corporate governance lainya seperti komite audit, status CEO dan

data lainnya. Serta menggunakan metode pengukuran yang berbeda

misalnya menggunakan indeks corporate governance.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya meneliti industri sektor

pertambangan saja, tetapi juga menggunakan sektor dari industri lain.

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode

pengamatan, sehingga dapat diperoleh lebih banyak jumlah observasi.
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