
1 

 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi mendorong munculnya persaingan usaha yang semakin 

ketat dan membuat perusahaan harus memiliki kemampuan untuk tetap 

bertahan. Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya terus-menerus 

meningkatkan kinerja yang tercermin dalam nilai perusahaan serta berdirinya 

sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa ahli yang 

mengemukakan tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan.  

Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan tersebut yang dapat dicerminkan dari harga 

sahamnya. Setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai perusahaan yang 

tinggi sebab hal tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi 

dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para 

pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan 

tersebut (Haruman, 2008). 

Menurut Brigham & Houston (2001) dalam Cahyaningtyas (2015), nilai 

perusahaan dapat  mencerminkan kemampuan manajemen pendanaan dalam 

menentukan target struktur modal (aktivitas pendanaan), kemampuan 

manajemen investasi dalam mengefektifkan penggunaan aktiva (aktivitas 
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investasi) dan kemampuan manajemen operasi dalam mengefisienkan proses 

produksi dan distribusi (aktivitas operasi) perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat diukur melalui berbagai aspek, salah satunya 

adalah harga pasar saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan 

dapat menjadi tolak ukur penilaian investor atas setiap ekuitas yang dimiliki. 

Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral dari seluruh pelaku pasar, 

harga pasar saham bertindak sebagai barometer kinerja manajemen 

perusahaan. Jika nilai perusahaan diproksikan dengan harga saham maka 

memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimumkan harga 

saham. Setiap perusahaan menginginkan nilai perusahaan yang tinggi agar 

dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah Good Corporate 

Governance (GCG), kinerja keuangan, dan kebijakan keuangan. 

Nilai perusahaan dapat mencerminkan kesejahteraan pemilik 

perusahaan. Manager sebagai wakil dari pemilik bertanggung jawab untuk 

mengelola dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Optimalisasi nilai 

perusahaan dapat dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, 

melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan 

keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 

berdampak pada nilai perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara 

berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja 

perusahaan (Haryanto, 2014). 
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Di Indonesia dalam upaya peningkatan GCG, telah dilakukan penilaian 

indeks tata kelola perusahaan setiap tahunnya yang dilakukan oleh The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Kegiatan utama yang 

dilakukan adalah melaksanakan riset penerapan GCG yang dilakukan oleh 

perusahaan, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan yang 

disebut Corporate Governance Perception Index (CGPI). 

Corporate governance perception index merupakan informasi yang 

dapat digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dan penilaian 

nilai saham sehingga dapat memicu pergerakan nilai perusahaan. Dengan 

mengacu pada nilai CGPI, para pemegang saham berharap semakin baiknya 

tata kelola perusahaan akan membuat kinerja perusahaan semakin baik 

sehingga diharapkan akan memberikan peningkatan nilai perusahaan yang 

tercermin dari meningkatnya nilai saham perusahaan di pasar (Utama dan 

Rohman, 2013 ). 

 Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin 

baik kinerja keuangan ( Sianturi, 2015). Bagi sebuah perusahaan, menjaga 

dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan. Hal tersebut 

diupayakan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. 

Akuntansi menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan 

yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah akhir dari 

proses akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan yang 

dapat menjelaskan kondisi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Manfaat 
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laporan keuangan tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor 

dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis rasio keuangan (Harahap, 

2004) dalam (Siswoyo dan Oetomo, 2012). 

 Rasio keuangan perusahaan mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio 

profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Rasio profitabilitas yaitu 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam penelitian ini 

profitabilitas diukur dengan menggunakan return on assets (ROA). ROA 

berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset tertentu. Tinggi rendahnya laba yang didapat oleh 

perusahaan juga merupakan indikator kinerja manajemen perusahaan. 

Semakin tinggi laba yang didapatkan menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan baik sehingga  dapat menaikkan nilai perusahaan (Mardiyati et al, 

2012). 

 Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya ( Anzlina dan Rustam, 

2013 ). Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan menggunakan Current 

Ratio (CR). Current Ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Perusahaan 

yang mempunyai Current Ratio yang tinggi berarti mempunyai tingkat 

likuiditas yang tinggi, hal ini mengindikasi kesempatan perusahaan dalam 
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mengembangkan perusahaannya tinggi sehingga dapat menaikan nilai 

perusahaan ( Wijaya, 2013 ). 

 Dalam mengukur efektivitas kinerja keuangan perusahaan dalam 

mengoperasikan dana yang dimiliki menggunakan rasio aktivitas. Rasio 

aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengelola aset-asetnya secara efektif dan efisien (Siswoyo 

dan Oetomo, 2012). Dalam penelitian ini rasio aktivitas diukur dengan 

menggunakan Total Assets Turnover (TATO). Total Assets Turnover 

merupakan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki 

dalam mendapatkan keuntungan. Perputaran aktiva yang lebih cepat untuk 

menunjang kegiatan penjualan bersihnya akan meningkatkan keuntungan 

yang diperoleh, sehingga investor tertarik untuk membeli saham perusahaan 

tersebut dengan demikian nilai perusahaan akan naik. 

 Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan yang diambil manajer dan 

pemegang saham akan di implementasikan oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Kebijakan tersebut dapat berkaitan baik dengan keputusan 

pendanaan atau hutang maupun dengan keputusan dalam hal pembagian 

dividen bagi pemegang saham. Keputusan yang diambil akan tercermin 

dalam harga saham di pasar modal (Sulistyani, 2010) dalam ( Wibowo dan 

Aisjah, 2013). Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan tentang 

seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan pendanaan hutang. Dalam 

penelitian ini kebijakan hutang diukur dengan menggunakan debt to equity 
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ratio (DER). Semakin tinggi DER, semakin besar presentase modal asing 

yang digunakan dalam operasional perusahaan, atau semaikn besar DER 

menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-

hutang relatif terhadap ekuitas ( Rompas, 2013). 

 Kebijakan dividen dapat dihubungkan dengan nilai perusahaan. 

Pengertian kebijakan dividen yang optimal (optimal dividend policy) adalah 

kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini 

dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan harga 

saham perusahaan  (Brigham & Houston, 2005:199) dalam Mardiyati et al 

(2012). Dalam penelitian ini kebijakan dividen diukur dengan menggunakan 

dividend payout ratio (DPR). Jika dividen yang dibagikan besar maka hal 

tersebut akan meningkatkan harga saham yang juga berakibat pada 

peningkatan nilai perusahaan. 

 Berbagai penelitian mengenai Good Corporate Gonvernance, kinerja 

keuangan, dan kebijakan keuangan terhadap nilai perusahaan telah banyak 

dilakukan, namun penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian 

mengenai pengaruh GCG dengan perhitungan nilai CGPI yang dilakukan 

Haryanto (2014) menyatakan bahwa CGPI berpengaruh terhadap ekspektasi 

investor yang diukur dengan nilai perusahaan, sedangkan menurut Octinia 

dan Andayani (2014), Zulfikar (2006) serta Cahyaningtyas (2015) 

menunjukkan CGPI tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap 

nilai perusahaan dari beberapa rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas, rasio 



7 

 

 

7 

 

likuiditas, dan rasio aktivitas menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian 

yang dilakukan oleh Mardiyati et al (2012), Sianturi (2015), Ulupui (2007), 

Wijaya dan Linawati (2015) yang meneliti pengaruh rasio profitabilitas 

perusahaan menggunakan ROA  menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

menurut Wibowo dan Aisjah (2013) ROA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Anzlina dan Rustam (2013), Rompas 

(2013) menunjukkan bahwa rasio likuiditas dengan proksi current ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan Gamayuni (2012) dan Wijaya (2013) menunjukkan 

bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2013), yang meneliti pengaruh 

rasio aktivitas dengan proksi total assets turnover menunjukkan bahwa rasio 

aktivitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007), Sianturi (2015), Gamayuni 

(2012) bahwa total assets turnover menunjukkan hasil negatif dan tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Penelitian mengenai pengaruh kebijakan keuangan perusahaan terhadap 

nilai perusahaan dari kebijakan hutang dan kebijakan dividen menunjukkan 

hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Afzal dan Rohman (2012) 

menunjukkan bahwa keputusan pendanaan (hutang) diproksi dengan DER  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan 
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kebijakan dividen diproksi dengan DPR berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Fenandar dan 

Raharja (2012) menunjukkan bahwa keputusan pendanaan (hutang) diproksi 

dengan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

sedangkan kebijakan dividen diproksi dengan DPR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Mengingat pentingnya CGPI dan rasio keuangan yang dijadikan faktor 

untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, maka tidak 

mengherankan bila banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai 

CGPI dan rasio keuangan yang dipandang mempengaruhi nilai perusahaan 

untuk dijadikan barometer bagi para investor untuk melakukan investasi. 

Namun penelitian yang telah dilakukan masih banyak mengalami 

inkonsistensi satu dengan yang lainnya. Adanya inkonsistensi dalam 

penelitian tersebut menyebabkan munculnyan research gap. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh CGPI dan 

rasio keuangan terhadap nilai perusahaan.  

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian ini 

untuk mendapatkan bukti secara empiris tentang bagaimana pengaruh CGPI, 

ROA, CR, TATO, DER, dan DPR terhadap nilai perusahaan dengan menarik 

judul “ PENGARUH  GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA 

KEUANGAN, DAN KEBIJAKAN KEUANGAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN “ ( Pada perusahaan go public yang masuk dalam 

penilaian CGPI ) 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Good Corporate 

Gonvernance (CGPI), kinerja keuangan (rasio profitabilitas, rasio likuiditas, 

dan rasio aktivitas) dan kebijakan keuangan (kebijakan hutang dan kebijakan 

dividen) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan go public yang masuk 

dalam penilaian CGPI. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Apakah Good Corporate Gonvernance yang diproksi dengan CGPI 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah kinerja keuangan yang diproksi dengan profitabilitas, 

likuiditas, dan aktivitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah kebijakan keuangan yang diproksi dengan kebijakan hutang 

dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh CGPI terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas terhadap nilai perusahaan. 



10 

 

 

10 

 

5. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan, adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan maupun investor untuk mengetahui pengaruh GCG, 

kinerja keuangan, dan kebijakan keuangan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

masyarakat secara umum mengenai pengaruh GCG, kinerja 

keuangan, dan kebijakan keuangan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan bagi para 

akademisi untuk dapat digunakan sebagai bahan informasi maupun 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas  tentang  Latar  Belakang  Masalah,  Perumusan  

Masalah,  Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang Landasan teori, Penelitian Terdahulu, serta 

Pengembangan Hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dari bab ini dapat diketahui lebih jelas tentang penelitian yang dilakukan. 

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara langsung : 

Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Pengambilan Sampel, Jenis dan 

Sumber Data, Metode  Pengumpulan  Data, Definisi Operasional dan 

Pengukuran Variabel,  dan Metode Analisa Data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan bab yang ada. Memuat hasil  dari  

penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti  atas  permasalahan  yang 

diungkapkan dalam BAB I.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta  berisi 

saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk obyek peneliti maupun bagi 

peneliti selanjutnya. 


