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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Grand Teori 

a. Teori Keagenan 

Paper mengenai penerapan teori keagenan pada manajemen 

keuangan diajukan oleh Michel C. Jensen dan William H. Meckling. 

Hubungan keagenan atau agency theory muncul ketika satu atau lebih 

individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk 

bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat 

keputusan kepada agen atau karyawan. Problem keagenan (agency 

problem) antara pemegang saham dengan manajer potensial terjadi 

apabila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan (Atmaja 

2008 : 13). 

Pemegang saham selaku pihak prinsipal menginginkan 

pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi yang telah mereka 

tanamkan. Sedangkan manajer  selaku pihak agen yang diberi kuasa oleh 

prinsipal untuk mengelola perusahaan, mengharapkan pemberian 

kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya. Hal ini 

yang pada akhirnya menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham. Konflik antara manajer dan pemegang 

saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat 
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diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat 

mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga dapat 

mengurangi biaya keagenan (agency cost). 

Mekanisme good corporate governance sebagai suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan 

pengawasan terhadap manajemen sebagai pihak agen dalam mengelola 

perusahaan sehingga hal tersebut dapat meyakinkan prinsipal bahwa agen 

telah bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Puteri, 2012). 

b. Signaling Theory 

Menurut Brigham dan Houstan (2006), sinyal adalah suatu 

tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan 

petunjuk bagi para investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manajer dan 

pemegang saham tidak memiliki akses informasi perusahaan yang sama. 

Ada informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, sedangkan 

pemegang saham tidak mengetahui informasi tersebut sehingga terdapat 

informasi yang tidak asimetri antara manajer dengan pemegang saham. 

Signaling theory, yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa 

yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang 

digunakan sebagai indikator nilai perusahaan (Astriani, 2014). Keputusan 

investasi yang dilakukan suatu perusahaan mengandung informasi yang 

berisi sinyal-sinyal akan prospek perusahaan. Kepercayaan investor 
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terhadap perusahaan yang memiliki keputusan investasi tinggi pada saat 

ini, menyebabkan naiknya permintaan terhadap saham perusahaan di 

Indonesia. Peluang investasi memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga 

meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (signalling 

theory). IOS merupakan bentuk investasi yang dilakukan perusahaan 

untuk menghsilkan nilai bagi perusahaan dimasa yang akan datang. 

Semakin tinggi IOS maka perusahaan akan memiliki nilai dimasa yang 

akan datang dan akan dinilai tinggi oleh investor (Pratiska, 2013). 

2. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai wajar perusahaan 

yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten bersangkutan. Nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Di bursa saham, harga pasar berarti harga 

yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap lembar saham perusahaan. 

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan adalah merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga 

saham.  

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk mengembangkan 

kegiatan usahanya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan gambaran dari kesejahteraan pemegang saham. Semakin tinggi 

nilai perusahaan maka dapat menggambarkan bahwa semakin sejahtera pula 

pemiliknya. Menurut Harmono (2009), nilai perusahaan dapat diukur dengan 
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harga saham di pasar, berdasarkan terbentuknya harga pasar perusahaan di 

pasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja 

perusahaan secara riil. Dikatakan secara riil karena terbentuknya harga di 

pasar merupakan bertemunya kestabilan kekuatan permintaan dan kestabilan 

kekuatan penawaran harga yang secara riil terjadi transaksi jual beli surat 

berharga di pasar modal antara penjual (emiten) dan para investor. Menurut 

Puteri (2012), semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan 

dan sebaliknya. 

3. Mekanisme Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) adalah suatu 

rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang 

mempengaruhi pengarahan pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan 

atau korporasi. Good corporate governance juga merupakan seperangkat 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan 

nilai tambah bagi stakeholder. Terdapat pihak-pihak utama dalam good 

corporate governance diantaranya adalah pemegang saham, manajemen dan 

dewan direksi (Pricilia, 2014). 

The Organization of Economic Corporation and Development 

(OECD) mendefinisikan corporate governance sebagai serangkaian 

hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan 

semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder). Tujuan 

dari corporate governance adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh 

stakeholder melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih 
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besar. Keadilan bagi stakeholder juga bisa diindikasikan dengan peningkatan 

nilai yang wajar atas penyertaan mereka (Chapra, 2008: 17). 

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong 

terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh 

tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai 

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai 

pengguna produk dan jasa dunia usaha (KKNG, 2006). 

Komite nasional kebijakan governance (KNKG, 2006) menyusun 

suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam penerapan corporate governance. 

Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan asas-asas corporate 

governance sebagai berikut: 

a. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan 

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. 

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya 

masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga 

hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 

kreditur dan stakeholder lainnya. 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara 
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benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. 

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

c. Responsibilitas (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 citizen. 

d. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Dalam penelitian ini menggunakan mekanisme corporate governance 

meliputi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komisaris 

independen. 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. 
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Suatu kondisi dimana manajemen mengambil bagian dalam struktur 

modal perusahaan atau dengan kata lain manajemen perusahaan tersebut 

berperan ganda sebagai manajer juga pemegang saham dari perusahaan. 

Tingginya kepemilikan saham oleh manajemen juga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan karena manajemen cenderung akan bekerja lebih giat 

untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya 

sendiri.  

Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur melalui 

besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

perusahaan. Masalah keagenan dapat diminimalisir dengan adanya 

kepemilikan manajerial. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh 

manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan 

para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja dalam rangka menciptakan nilai perusahaan yang tinggi. Dengan 

adanya kepemilikan manajemen dalam perusahaan makadapat 

menimbulkan dugaan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat jika 

kepemilikan manajemen meningkat. Kepemilikan manajemen yang besar 

akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan (Susanti, 2014). 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, dengan memanfaatkan informasi, serta dapat mengatasi 

konflik keagenan karena dengan meningkatnya kepemilikan institusional 
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maka segala aktivitas perusahaan akan diawasi oleh pihak institusi atau 

lembaga. 

Jesen dan Meckling (1978) dalam Widyanti (2014) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional mempunyai peran penting untuk 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan  

pemegang saham. Kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi 

mekanisme monitoring efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh 

manajer. Hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional terlibat 

dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba. 

c. Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi 

ataupun pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan 

komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim 

dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran 

dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan 

pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. 

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. 

Dewan komisaris bertugas untuk menjamin strategi perusahaan, 
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mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan serta memberikan 

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dewan komisaris 

merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena 

bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen yang bertugas 

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, 

semakin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan 

pelaporan keuangan yang dilakukan dewan komisaris akan lebih efektif 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Perdana, 2014). 

4. Investment Opportunity Set (IOS) 

Istilah Investment Opportunity Set (IOS) dikenalkan pertama kali 

setelah dikemukakan oleh Myers (1997) dalam Puteri (2012) yang 

memandang perusahaan adalah kombinasi antara nilai assets in place dengan 

pilihan investasi di masa yang akan datang. Pilihan kesempatan investasi 

masa depan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aktiva perusahaan atau 

proyek yang memiliki net present value positif. Kesempatan investasi 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

prospek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan merupakan suatu harapan yang 

diinginkan oleh pihak manajemen (pihak internal) dan investor serta kreditur 

(pihak eksternal). 

Kesempatan investasi di dalam perusahaan adalah menyangkut 

pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok atau set kesempatan 

investasi. Investasi dapat mencerminkan pertumbuhan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Investasi perusahaan yang bagus 
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akan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Perusahaan yang 

banyak melakukan investasi akan menciptakan sentimen positif kepada 

investor, sehingga harga saham akan meningkat dan berdampak pada nilai 

perusahaan. Jadi IOS merupakan pengeluaran yang dilakukan pada saat 

sekarang dengan harapan pengembalian dimasa datang dimana pertumbuhan 

nilai dari investasi dapat meningkatkan nilai perusahaan (Astriani, 2014) 

 

B. Hasil Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 Ramadhan Sukma 

Perdana dan 

Raharja (2014) 

variabel independen : 

corporate governance 

variabel dependen : 

nilai perusahaan  

kepemilikan manajerial dan 

komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

sedangkan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

2 

 

Ni Kadek Ayu 

Sudiani dan Ni 

Putu Ayu 

Darmayanti 

(2016) 

variabel independen : 

IOS 

variabel dependen : 

nilai perusahaan 

IOS berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3 Mariana Suzuki 

Hariyanto dan 

Putu Vivi Lestari 

(2015) 

variabel independen : 

struktur kepemilikan, 

IOS 

variabel dependen : 

nilai perusahaan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif signifikan 

sedangkan IOS berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

4 Enggar Febriana 

Sari dan Akhmad 

Riduwan (2013) 

variabel independen : 

corporate governance 

variabel dependen : 

nilai perushaan : 

kualitas laba sebagai 

variabel intervening 

 

kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifkan 

sedangkan kepemilikan 

manajerial dan komisaris 

independen berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

5 A.A Pt Agung 

Mirah Purnama 

Sari dan Putu 

Agus Ardiana 

(2014) 

variabel independen : 

board size  

variabel dependen : 

nilai perusahaan 

komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

6 Rina Susanti dan 

Titik Mildawati 

(2014) 

variabel independen : 

kepemilikan manajemen 

dan kepemilikan 

institusional  

variabel dependen : nilai 

perusahaan 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif signifikan 

sedangkan kepemilikan 

institusional tidak  

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

7 Fransiska Dhoru 

Senda (2013) 

variabel independen : 

kepemilikan manjerial, 

kepemilikan institusional 

dan IOS 

variabel dependen : nilai 

perusahaan 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan 

IOS tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

8 Ni Gst. A. Pt. 

Silka Pratiska 

(2013) 

variabel independen : 

IOS 

variabel dependen : nilai 

perusahaan 

IOS berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

9 Bayu Irfandi 

Wijaya dan  I.B. 

Panji Sedana 

(2015) 

variabel independen : 

IOS 

variabel dependen : nilai 

perusahaan 

IOS berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

10 Elva Nuraina 

(2012) 

variabel independen : 

kepemilikan institusional 

variabel dependen : nilai 

perusahaan 

kepemilikan Institusional 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

11 Ni Putu Wida P. 

D dan I Wayan 

Suartana (2014) 

variabel independen : 

kepemilikan manjerial, 

kepemilikan institusional  

variabel dependen : nilai 

perusahaan 

kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dan kepemilikan 

institusional berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

12 Hana Ratna 

Ningsih (2013) 

variabel independen : 

kepemilikan manjerial  

variabel dependen : nilai 

perusahaan 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan 

diantaranya : good corporate governance dan invesment opoortunity set yang 

dalam hal ini menjadi variable independen dan nilai perusahaan yang menjadi 

variabel yang dipengaruhi atau dependen. Penelitian ini mengambil perusahaan 

sektor real estate & property yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015. 
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Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan karakteristik 

populasi yang dicari oleh peneliti sehingga relevan dengan rancangan penelitian 

yang diharapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Kerangka berfikir dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut:  

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

H1 (+) 

 H2 (+) 

  

 H3 (+) 

 H4 (+) 

 

 

 

D. Hipotesis 

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

memberi gambaran dalam mengambil keputusan investasi yang dilaksanakan 

oleh investor dan mengetahui pengaruh mekanisme good corporate governance 

dan invesment opportunity set terhadap nilai perusahaan yaitu sebagai berikut : 

 

 Kepemilikan Manajerial (X1) 

Komisaris Independen (X3) 

Nilai Perusahaan (Y) 

Kepemilikan Institusional (X2) 

Invesment Opportunity Set (X4) 

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



20 
 

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. 

Kinerja perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer maka tindakan 

manajer akan selaras dengan pemegang saham sehingga dengan hubungan 

selaras tersebut maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Secara teoritis 

ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan 

terjadinya perilaku opportunistik manajer akan meningkat. 

Jumlah kepemilikan manajemen yang besar akan efektif untuk 

mengawasi aktivitas perusahaan sehingga kinerja para manajemen menjadi 

maksimal. Dengan kinerja para manajemen yang maksimal tersebut 

mengakibatkan meningkatnya saham perusahaan, sehingga banyak investor 

yang menginvestasikan sahamnya kepada perusahaan serta meningkatkan 

nilai perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Perdana (2014), 

Hariyanto (2015) dan Ningsih (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

H1 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor Real Estate & 

Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. 

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



21 
 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga tertentu. Investor institusional dianggap mampu 

menggunakan informasi laba periode sekarang unuk memprediksi laba di 

mendatang dibandingkan investor non institusional. Agency cost dipercaya 

dapat dikurangi melalui peningkatan kepemilikan institusional dalam 

perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin efektif 

pengawasan pemegang saham pada perusahaan untuk mengurangi agency 

cost dan meningkatkan nilai perusahaan. 

Peningkatan kepemilikan institusional membawa dampak pada 

semakin kuatnya tingkat pengendalian yang dilakukan pihak pemegang 

saham atas perilaku manajer yang ditujukan untuk mengurangi agency cost 

dan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari 

(2013), Nuraina (2012) dan Wida (2014) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

H2 :  Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor Real Estate & 

Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. 

 

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan 

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan 

peran dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance di 

dalam perusahaan. Manfaat corporate governance akan dilihat dari premium 
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yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). 

Semakin banyak anggota komisaris independen maka proses pengawasan 

pelaporan keuangan yang dilakukan dewan komisaris akan lebih efektif 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  

Semakin banyak anggota komisaris independen, maka tingkat 

integritas pengawasan pelaporan keuangan yang dihasilkan semakin tinggi, 

sehingga mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain dari pada 

kepentingan pemegang saham mayoritas dan dampaknya akan semakin baik 

terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya komisaris independen, maka akan 

dapat mengurangi konflik agensi dalam perusahaan sehingga perusahaan 

dapat lebih berfokus dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Perdana (2014) dan Sari (2014) yang menyatakan bahwa 

komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

H3 :  Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor Real Estate & 

Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. 

 

4. Pengaruh Invesment Opportunity Set (IOS) terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Fama (1978) dalam Sudiani (2016) keputusan investasi tidak 

dapat diamati secara langsung sehingga diperlukan proksi dalam 

pengukurannya, yakni Market to Book Value of Equity (MBVE). MBVE 

merupakan proksi IOS berdasarkan harga yang melihat pertumbuhan 

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



23 
 

perusahaan dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan mengelola 

modal. IOS akan memberikan informasi tentang prospek pendapatan yang 

diperoleh di masa yang akan datang.  

Hal tersebut membuktikan bahwa apabila IOS meningkat maka nilai 

perusahaan akan semakin meningkat dikarenakan semakin tinggi kesempatan 

yang dimiliki perusahaan untuk melakukan investasi dan diharapkan 

mendapatkan return yang lebih tinggi. IOS menunjukkan potensi 

pertumbuhan perusahaan, sehingga menjadi daya tarik investor karena akan 

menguntungkan investor ke depannya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Sudiani,2016), Hariyanto (2015), Prastika (2013) dan Wijaya (2015) bahwa 

Invesment Opportunity Set berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

H4 :  Invesment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor 

Real Estate & Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015. 
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