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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan pergerakan 

yang positif pada November 2017, dengan didorong melalui peningkatan 

permintaan dari pasar domestik dan ekspor (Detik Finance, 2017). Dengan 

adanya peningkatan permintaan pada industri manufaktur maka perusahaan 

harus memiliki tata kelola, tanggung jawab perusahaan dan juga kinerja 

keuangan yang baik. Karena adanya tata kelola, tanggung jawab sosial 

perusahaan dan juga kinerja keuangan yang baik merupakan hal yang akan 

menjadi pertimbangan bagi para investor dalam menginvestasikan dananya 

pada perusahaan tersebut.  

Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki 

kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari 

sumbangsihnya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 

10,16% pada tahun 2017 serta mampu menyerap tenaga kerja langsung 

sekitar 350.000 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,2 juta 

orang (Kontan, 2018). 

Menurut Nurlela dan Ishaluddin (2008) dalam Mahendra, Sri Artini, & 

Suarjaya (2012) Enterprise Value (EV) atau dikenal juga sebagai firm value 

(nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena 

merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. 

Setiap perusahaan akan berupaya untuk terus meningkatkan nilai perusahaan. 
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Kenaikan nilai perusahaan sendiri akan tercermin dalam harga saham. 

Investor akan melihat pergerakan saham suatu perusahaan yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, para investor akan menilai dan 

mengambil sebuah keputusan (Relasari & Felmania, 2014). 

Menurut Relasari dan Felmania (2014), good corporate governance 

(GCG) merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang. 

Konsep GCG berfokus pada pengaturan hubungan antara anggota dewan 

direksi perusahaan dan pemegang saham, karyawan dan regulator dari dalam 

atau luar perusahaan dan juga untuk menentukan interaksi antara semua pihak 

dalam mengawasi operasi perusahaan yang harus diikuti (Al-Matari, Al-

Swidi, & Bt Fadzil, 2014).  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah perpanjangan upaya 

perusahaan untuk mendorong tata kelola perusahaan yang efektif, 

memastikan keberlanjutan perusahaan melalui praktik bisnis yang baik yang 

mendorong akuntabilitas dan transparansi (Jo & Harjoto, 2011). CSR 

merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki 

kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas 

operasional perusahaan. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban 

yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, image perusahaan 

menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki 

citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, 
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loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan 

perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Jika 

perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat 

(Retno & Priantinah, 2012). 

Selain GCG dan CSR, kinerja keuangan juga dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. Menurut Zuredah (2010) dalam Ardimas & Wardoyo (2014) 

pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting bagi perusahaan, karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar 

untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi 

perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan memberikan 

informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting mengenai 

aset yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan 

kepentingan perusahaan. 

Telah banyak dilakukan penelitian terhadap GCG, CSR dan juga 

kinerja keuangan. Penelitian Retno & Priantinah (2012) menunjukkan hasil 

bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan 

CSR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian Nurhayati & Medyawati (2012) menunjukkan hasil 

bahwa GCG dan CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan serta kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian Hariati & Prihatiningtyas (2015) menunjukkan 

bahwa mekanisme tata kelola perusahaan diproksikan oleh proporsi dewan 

komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
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sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan jumlah komite audit 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Ardimas & 

Wardoyo (2014) menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan CSR tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Wulansari & Sapari (2017) menunjukkan hasil bahwa CSR dan 

GCG berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik mengambil judul 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN KINERJA 

KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Kasus pada 

Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEI)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan (kasus pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI)? 

2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan (kasus pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI)? 

3. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (kasus 

pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI)? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis Good Corporate Governance berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan (kasus pada perusahaan manufaktur yang go public di 

BEI) 

2. Untuk menganalisis Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan (kasus pada perusahaan manufaktur yang go public di 

BEI) 

3. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan (kasus pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diaharapkan memberikan kontribusi 

pengetahuan dan wawasan sekaligus dapat menerapkan teori-teori 

dan konsep yang berkaitan dengan Pengaruh Good Corporate 

Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis pada penelitian ini ditunjukkan kepada kedua 

pihak, yaitu: 
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a. Pihak Investor: penelitian ini diharapkan dapat membantu 

investor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

Nilai Perusahaan. 

b. Pihak Perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan nilai 

perusahaan yang berkaitan dengan aspek Good Corporate 

Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja 

Keuangan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan yang mendasari penelitian serta hasil-

hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan yang 

berkaitan dengan Good Corporate Governance, Corporate 

Social Responsibility dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

 

 



7 
 

 
 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan 

meliputi populasi, sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional serta metode analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, 

analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai 

dengan alat analisis yang digunakan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dibahas 

sebelumnya, keterbatasan serta saran-saran yang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

 


