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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya, suatu perusahaan didirikan dengan tujuan 

meningkatkan nilai perusahaan tersebut secara maksimal. Nilai perusahaan 

dicerminkan dari harga saham suatu perusahaan. Selain itu, ada beberapa 

tujuan yang dikemukakan dari berdirinya suatu perusahaan. Tujuan 

pertama adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal, tujuan kedua 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik perusahaan dan 

pemegang saham, Kedua tujuan perusahaan tersebut secara substansial 

sebenarnya tidak berbeda, hanya saja penekanan yang ingin dicapai 

masing masing perusahaan yang berbeda antara yang satu dengan yang 

lain, Harjito dan Martono (2005) dalam Wardoyo dan Theodora (2013). 

Tujuan lain dari pendirian suatu perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan tersebut dimana dapat tercerminkan oleh 

harga sahamnya. Setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai 

perusahaan yang tinggi sebab hal tersebut juga secara tidak langsung 

menunjukkan kemakmuran pemegang saham yang 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). Nilai perusahaan 

menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola 
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kelayakannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kerja yang diperoleh. 

Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai 

perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan 

naiknya harga saham di pasar (Rahayu, 2010).  

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 

board diversity, corporate social responsibility, good corporate 

governance, insider ownership, kebijakan hutang, kebijakan deviden, 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, skala perusahaan, 

umur perusahaan. Nilai perusahaan menggambarkan kondisi atau 

keadaaan dari perusahaan, bagaimana manajemen dari suatu perusahaan 

mengelola kekayaan yang dimiliki, hal ini dapat dilihat melalui 

pengukuran kinerja keuangan yang sudah diperoleh. Penilaian atau 

prestasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat pula  dilihat dari 

kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba. Laba perusahaan selain 

merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para 

penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan 

yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

(Rahayu,2010) 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang 

terpenting dalam sebuah perusahaan. Dimana pengukuran kinerja 

keuangan digunakan oleh sebuah perusahaan sebagai dasar untuk 

menyusun sistem imbalan yang dapat berpengaruh dalam perilaku 

pengambilan keputusan. Melalui rasio profitabilitas, dapat dilihat seberapa 

efektif dan efisiennya perusahaan dalam mengelola asset atau sumber daya 
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yang dilakukan oleh pihak manajeman untuk pemaksimalan nilai 

perusahaan. (Rahardjo & Murdani, 2016) 

Teori yang mendasari penelitian ini  adalah semakin tinggi kinerja 

keuangan yang diproksikan dengan rasio keuangan, maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan. Melalui rasio-rasio keuangan tersebut dapat dilihat 

seberapa berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan modal 

yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Analisis rasio 

keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Analisa rasio keuangan atau Financial Ratio merupakan salah satu alat 

analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan 

berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di 

laporan keuangan seperti Laporan Neraca, Rugi / Laba, dan Arus Kas 

dalam periode tertentu. Rasio-rasio itu antara lain Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), Operating Profit Margin (OPM), dan Net Profit 

Margin (NPM) merupakan beberapa contoh indikator yang lazim atau 

sering digunakan oleh para peneliti untuk menilai tingkat profitabilitas 

perusahaan. (Wardoyo, 2014) 

Penilaian prestasi perusahaan dapat dilakukan melalui kondisi 

keuangannya, yaitu dengan pengukuran kinerja keuangan yang diukur 

dengan rasio – rasio keuangan. Diantaranya menggunakan rasio  

profitabilitas dengan menggunakan alat ukur Return On Asset (ROA) dan  

Return On Equity (ROE). Selain melalui pengukuran keuangan, prestasi 
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perusahaan juga dapat diukur melalui faktor non keuangan, yaitu 

menggunakan good corporate governance (GCG). 

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari 

pentingnya menerapkan program Good Corporate Governance (GCG) 

sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Hal tersebut merupakan suatu faktor 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Masalah Corporate 

Governance muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada Teori Agensi 

(Agency Theory) yang dalam hal ini manajemen cenderung akan 

meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan (Pertiwi 

dan Pratama, 2012). 

Penerapan GCG sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, 

termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.Penerapan GCG 

di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia. Pengaturan tersebut 

dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat, 

sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil. Untuk itu, Good 

Corporate Governance pada sektor perbankan sangat penting sekali 

diterapkan. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, secara prinsip 

juga mengatur aspek GCG, seperti Governance Structure, Governance 

Process, dan Governance Outcome (Besari, 2009).  
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Sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, good corporate 

governance berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan dan 

iklim persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Penerapan 

good corporate governance dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas 

ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan berlomba–lomba untuk menjadi 

perusahaan yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

Menurut Komite Cadbury dalam Surya dan Ivan (2006), corporate 

governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan 

kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin 

kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. 

GCG merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan 

kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin 

akuntabilitas manajemen terhadap para pemegang saham (Nugroho, 2014). 

Sistem Corporate Governance dibagi menjadi dua bagian yaitu 

mekanisme internal governance seperti proporsi dewan komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas 

audit, kompensasi eksekutif dan mekanisme eksternal governance seperti 

pengendalian oleh pasar dan level debt financing (Pamungkas (2012). 

Terdapat beberapa mekanisme Corporate Governance sebagai sarana 

monitoring untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan di antara 

prinsipal dan agent (agency conflicy). 
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Corporate governance hadir sebagai salah satu cara untuk 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham 

(shareholder) atau pemilik perusahaan. Corporate governance oleh The 

Indonesian Institute For Corporate Governance didefinisikan sebagai 

proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan 

dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. 

Good corporate governance memiliki lima prinsip, yaitu transparansi 

(tranparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responbility), independensi (independency), dan kewajaran dan 

kesetaraan (fairness) (Komite Nasional Corporate Governance, 2006). 

Corporate governance yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan 

bagi perusahaan, antara lain kepemilikan publik, kepemilikan institutional, 

dewan komisaris, dan komisaris independen.  

Dalam penelitian ini nilai perusahaan diproksikan dengan Tobin’s 

Q. Tobin’s Q sebagai indikator pengukur nilai perusahaan telah banyak 

digunakan dalam penelitian keuangan, khususnya penelitian yang 

mengambil permasalahan nilai perusahaan.  

Dari uraian diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

yang berjudul :  

“Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Keuangan 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Bank Go Public yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015)” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

rumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan?  

2. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?  

3. Apakah jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

4. Apakah jumlah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

5. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan?  

6. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan 

Institusional terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan 

Publik terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh jumlah 

Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan. 
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4. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh jumlah 

Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan.  

5. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Return On 

Asset (ROA) terhadap Nilai Perusahaan. 

6. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Return On 

Equity (ROE) terhadap Nilai Perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, yaitu :  

1. Bagi Investor/Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

oleh investor dalam membeli saham yang berkaitan dengan penerapan 

Corporate Governance. Sehingga investor dapat membuat keputusan 

yang dapat memaksimalkan utilitasnya.  

2. Bagi Peneliti/Akademisi, memberikan kontribusi dalam pengembangan 

teori yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan dan Corporate 

Governance sehingga dapat digunakan oleh para akademisi di bidang 

akuntansi, manajemen, dan bisnis dalam melakukan penelitian pada 

masa mendatang. 

3. Bagi perusahaan, dapat dijadikan pemikiran tentang pentingnya rasio 

keuangan dan penerapan Corporate Governance untuk meningkatkan 

nilai perusahaan.  
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4. Bagi pengambil keputusan (Pemerintah), diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

standar kebijakan (aturan) yang sudah ada. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian mempunyai maksud untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini 

terbagi dalam lima bab yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab 

metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab penutup. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang 

terkait dengan topik penelitian yaitu tentang teori 

stakeholder dan penjabaran dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Bab ini juga berisi penelitian 

terdahulu, dan hubungan antar variabel yang dikembangkan 

dalam hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian 

menjelaskan populasi dan sampel, data dan sumber data 

yang dipakai dalam penelitian, definisi operasional variabel 
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penelitian, serta teknik analisis data yang akan dipakai. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan 

data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan 

dengan penelitian. 


