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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan di Indonesia semakin pesat terutama diera 

globalisasi ini. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari 

sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini yang mendorong perusahaan untuk 

memproduksi barang-barang yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya 

saing perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.  

Di era globalisasi ini keberadaan pasar modal di Indonesia sangat 

diperlukan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena, dengan menerbitkan 

sahamnya di bursa efek akan menarik investor untuk menanamkan modalnya 

dan menghasilkan dana bagi perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan.  

Investor dapat mengamati informasi dari fenomena fluktuasinya harga 

saham di pasar modal untuk bahan pertimbangan dalam pemilihan perusahaan 

untuk berinvestasi. Fluktuasi harga saham akan berdampak bagi keuntungan 

pemegang saham yang tidak pasti. Harga saham mengindikasikan nilai 

perusahaan, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi keuntungan 

pemegang saham dan nilai perusahaan. 

Investor yang berinvestasi di pasar modal tidak hanya memiliki tujuan 

jangka pendek, tetapi juga memperoleh pendapatan jangka panjang. Investor 

harus memanfaatkan semua informasi untuk menganalisis pasar dan berinvestasi 
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dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Informasi-informasi yang 

diungkapkan oleh perusahaan adalah mekanisme good corporate governance 

dan invesment opportunity set. 

Untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang baik dalam rangka 

meningkatkan nilai perusahaan dibutuhkan sebuah mekanisme good corporate 

governance. Good corporate governance merupakan suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan 

serta meningkatkan nilai perusahaan terhadap para pemegang saham. Dalam 

penerapan good corporate governance terdapat beberapa mekanisme yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komisaris independen. 

Manajer mempunyai tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Selain kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional mampu mengoptimalkan nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional yang berasal dari pihak luar perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan manajer, selain melalui pihak 

dalam perusahaan. Pengawasan tersebut akan menuntut manajer untuk 

menjalankan perusahaan dengan mengarah pada tujuan utamanya yaitu 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. 

Komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Komisaris 

independen merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena 

bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas meningkatkan 

efisiensi dan daya saing perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan. 
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Pengeluaran investasi perusahaan tergantung dari peluang atau 

kesempatan yang dimiliki perusahaan dalam memilih investasi. Invesment 

opportunity set (IOS) merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi 

dari aktiva yang dimiliki (assets in place) dan opsi investasi di masa yang akan 

datang, dimana IOS tersebut akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan. 

Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 

perusahaan (Sudiani, 2016). 

Perdana (2014) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini sejalan dengan penelitian Susanti 

(2015) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Wida (2014) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Sari (2013) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ini sejalan dengan penelitian 

Nuraina (2012) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berbeda dengan penelitian Senda (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Perdana (2014) menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Sari 

(2014) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan 

Pengaruh Mekanisme Good…, Devara Ariesmaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017



4 
 

terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Sari (2013) komisaris 

independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh invesment opportunity set (IOS) 

terhadap nilai perusahaan seperti yang di lakukan oleh Sudiani (2016) 

menunjukan bahwa invesment opportunity set berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Wijaya (2015) bahwa 

invesment opportunity set berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Berbeda dengan penelitian Senda (2013) menyatakan bahwa 

invesment opportunity set tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Fellicia (2015) tentang Pengaruh 

Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel, periode serta objek penelitiannya. Pada penelitian ini menambahkan 

variabel Invesmenet opportunity set karena memiliki peranan yang sangat 

penting bagi perusahaan. Hal ini karena keputusan investasi dalam bentuk 

kombinasi dari aktiva yang dimiliki (assets in place) dan opsi investasi di masa 

yang akan datang, sehingga IOS tersebut akan mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan. Kemudian periode yang digunakan yaitu tahun 2012-2015 

sedangkan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan jasa sektor real 

estate and property. 

Penelitian ini berfokus pada perusahaan jasa sektor real estate and 

property karena perusahaan yang bergerak pada sektor ini memiliki prospek 
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yang bagus. Sektor real estate and property masih mencatat pertumbuhan yang 

positif pada tahun 2015 sebesar 40% dan pada tahun 2016 diperkirakan 

mengalami kenaikan 4,9% (Afandi, 2016). Peningkatan ini terjadi karena 

banyaknya pembangunan hunian mewah, pusat-pusat perdagangan serta gedung-

gedung perkantoran. Gambaran ini tentunya dapat mempengaruhi tingkat return 

saham pada perusahaan real estate and peroperty. 

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk meningkatkan pengetahuan 

dan menjadi referensi mengenai pengaruh mekanisme good corporate 

governance dan invesment opportunity set terhadap nilai perusahaan. Kemudian 

agar dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keputusan 

investasi bagi para investor serta bagi manajer perusahaan untuk menerapkan 

mekanisme good corporate governance yang diharapkan dapat mengurangi 

konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor real estate and property yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor real estate and property yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia ? 
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3. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sektor real estate and property yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia ?  

4. Apakah investment opportunity set (IOS) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor real estate and property yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan sektor real estate and property  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan sektor real estate and property yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Menguji apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan sektor real estate and property yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. Menguji apakah investment opportunity set (IOS) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor real estate and 

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan meningkatkan 

pengetahuan tentang pengaruh good corporate governance dan investment 

opportunity set (IOS) terhadap nilai perusahaan. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

investment opportunity set (IOS), good corporate governance, dan nilai 

perusahaan. 

c. Bagi manajemen perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai manfaat 

penerapan  good corporate governance pada perusahaan untuk 

mengurangi konflik keagenan.  

d. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan keputusan investasi. 
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