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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 

 “Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka 

Allah memudahkan baginya jalan menuju jannah.” (HR.Muslim) 

 "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 

tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" (Qs. Al-Ankabut: 6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini penulisa persembahkan untuk: 

 Allah SWT yang telah mempercayakanku rejeki dan ilmu-Nya untuk bekal 

dan kebaikan umat 

 Keluargaku tercinta 

 Sahabat–sahabatku tersayang 

 Teman-teman Unissula Program Transfer angkatan 2016 terima kasih 

untuk terus membantu dan saling memberi semangat. 

 

 

 



vi 
 

 

ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, 
dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah komite 
audit, komite audit independen dan frekuensi rapat komite audit terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan perbankan di BEI. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012 – 
2016 sebesar 31 perusahaan. Untuk menentukan jumlah sampel, maka dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive 
sampling merupakan teknik dimana pengambilan sampel berdasarkan beberapa 

pertimbangan atau kriteria tertentu. Dari teknik tersebut diperoleh jumlah sampel 
sebesar 19 perusahaan. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda, dimana sebelum analisis ini dilakukan sebelumnya dilakukan uji 
asumsi klasik terlebih dahulu.  

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, dewan komisaris 
independen, jumlah komite audit, komite audit independen dan frekuensi rapat 
komite audit tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 
frekuensi rapat dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. 

Kata Kunci : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to describe and analyze the influence of institutional 
ownership, managerial ownership, number of board of commissioners, 
independent board of commissioners, frequency of board meeting meetings, 
number of audit committees, independent audit committee and frequency of audit 
committee meetings on valuecompanies in banking companies on the IDX. The 
population in this study were all banking companies listed on the Stock Exchange 
in the period 2012-2016 of 31 companies. To determine the number of samples, 
then in this study using purposive sampling technique. The purposive sampling 
technique is a technique where sampling is based on certain considerations or 
criteria. From this technique, a sample of 19 companies is obtained. The analytical 
tool in this study is multiple linear regression analysis, where before this analysis 
was carried out previously carried out the classical assumption first. 

Based on the test results show that institutional ownership, managerial 
ownership, number of board of commissioners, independent board of 
commissioners, number of audit committees, independent audit committee and 
frequency of audit committee meetings have no positive effect on the value of the 
company. While the frequency of board of commissioners meetings proved to 
have a positive effect on the value of the company. 
Keywords: institutional ownership, managerial ownership, characteristics of the 
board of commissioners, characteristics of the audit committee. 
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INTISARI 

Nilai perusahaan sangat di butuhkan sebuah perusahaan dikarenakan dari 
nilai perusahaan dapat terlihat bagaimana kinerja perusahaan yang bisa 
mempengaruhi pendapat investor terhadap perusahaan itu sendiri. Nilai 
perusahaan sering dihubungkan dengan harga saham, dimana harga saham 
semakin tinggi maka kemakmuran para pemegang saham dan nilai perusahaan 
juga meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus terjadi hubungan 
yang baik dalam kerjasama antara manajemen perusahaan dengan shareholder 
maupun stakeholder. Namun dalam realitanya masih banyak permasalahan yang 
timbul antara keduanya. Masalah yang sering terjadi biasanya timbul antara 
manajer dan pemegang saham yang biasa disebut masalah agensi (agency 
problem). Untuk itu diperlukan sebuah pengendalian dari pihak luar dengan cara 
melakukan pengawasan aktivitas dalam perusahaan. Salah satu bagian yang 
sangat dibutuhkan dalam pengawasan yaitu pengawasan yang merupakan 
pengendalian manajemen suatu perusahaan. Melalui mekanisme corporate 
governance ini di harapkan bisa meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, 
sehingga melalui pengawasan tersebut kinerja perusahaan akan menjadi lebih 
baik. Selain itu diharapkan pula adanya good corporate governance dapat 
meningkatkan nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2012 – 2016 sebesar 31 perusahaan. Untuk 

menentukan jumlah sampel, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik dimana 
pengambilan sampel berdasarkan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. 
Dari teknik tersebut diperoleh jumlah sampel sebesar 19 

perusahaan. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda, dimana sebelum analisis ini dilakukan sebelumnya dilakukan uji asumsi 
klasik terlbih dahulu. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, 
dewan komisaris independen, jumlah komite audit, komite audit independen dan 
frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan. 
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