
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang 

seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian 

investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang 

ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah go public. Dalam proses memaksimalkan 

nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik 

perusahaan) yang sering disebut agency problem. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer 

perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama 

perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut 

agency conflict, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, 

sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang 

dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan 

penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadapharga saham sehingga menurunkan 

nilai perusahaan  

Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agent) yang lebih mengerti 

dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Meilani,2017) Jensen dan Meckling dalam Meilani 

(2017) juga menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer 

(agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena 

kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal. Manajer sebagai 



 

 

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Nilai perusahaan dapat 

tercermin dari harga saham perusahaan tersebut semakin tinggi nilai perusahaan tersebut maka 

semakin tinggi pula harga saham yang dimiliki perushaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan 

nilai jual nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. 

Permasalahan yang berkaitan dengan nilai perusahaan adalah yang berkaitan dengan 

harga saham. Terdapat banyak sekali perusahaaan yang mempunyai aset besar diindonesia akan 

tetapi harga saham di Bursa Efek bahkan setiap tahun menurun. Harga saham merupakan salah 

satu cara perusahaan untuk dapat memiliki modal besar yang akan digunakan untuk operasional 

perusahaan. Semakin besar harga saham maka semakin besar modal yang diperoleh perusahaaan. 

Berdasarkan data yang saya peroleh dari data Bursa Efek Indonesia diperoleh 5 perusahaan. 
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Perusahaan Total Asset 

2012- 2016 

Harga saham 

2012-2016 

ADES 389.094.000.000.000 - 767.479.000.000.000 Rp. 1920 – 1230 

KBLM 422.941.000.000.000 – 639.001.360.917.000 Rp. 114 - 83 

JPFA 10.961.464.000.000 – 19.251.028.000.000 Rp. 4850 - 3500 

SIDO 2.951.507.000.000 - 2.987.614.000.000 Rp. 580 - 130 

ALTO 326.619.954.340 - 1.165.093.632.823 Rp. 1200- 980 

http://www.bei.com/


 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012 – 2016  sebanyak 5 perusahaan terdapat mengalami kenaikan total 

aset akan tetapi tidak diikuti    dengan harga saham.. 

Latar belakang kebutuhan atas GCG dari latar belakang praktis dilihat dari kasus skandal 

terbesar yang dilakukan sejumlah perusahaan seperti Enron, Word.com dan lain lain. Dari latar 

belakang tersebut GCG timbul berkaitan dengan principle agency theory. Implementasi dari 

GCG diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahan, Menurut 

FCGI (2001), pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus ,pihak kreditur, pemerintah ,karyawan 

serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal perusahaan lainnya sehubungan dengan 

hak hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dam 

mengendalikan perusahaan. Masalah Good Corporate Governance (GCG) muncul karena 

terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini 

menyebabkan ketidakseimbangan hubungan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 

perusahaan. Dalam melaksanakan tujuan perusahaan selain dengan cara yang baik tentu saja 

harus dilakukan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik 

dapat dilihat dengan menggambarkan bagaimana usaha manajemen mengelola aset dan 

modalnya dengan baik agar menarik para investor. Jika penegelolaan dan pengendalian sistem 

sudah baik otomatis dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut.  

 Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu tata kelola 

perusahaan yang baik (GCG), Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan , Kebijakan 

Deviden dan Profitabilitas .faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah Good 

Corpoarate Governance (GCG). GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar 



 

 

untuk mamaksimalkan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Retno (2012) 

menunjukkan bahwa Good Corpoarate Governance berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Herwiyanti menyatakan GCG 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

  Faktor kedua yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat 

selaku konsumen. Bentuk CSR dapat bermacam macam seperti PT. Sukun yang menanam pohon 

trembesi untuk melakukan penghijauan, PT.Djarum yang selalu mengadakan beasiswa untuk 

pelajar yang berprestasi dll. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih (2017) dan 

Handriyani berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan akan tetapi keduanya mempunyai 

pengaruh yang berbeda pada variabel moderasi. 

 Faktor ketiga adalah ukuran perusahaaan. Ukuran perusahaan itu sendiri didefinisikan 

sebagai cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan ini didukung oleh Novari (2016) akan tetapi hasil berbeda dinyatakan oleh Siallagan 

dan Mas’ud (2006) yang menyatkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 Faktor keempat adalah Kebijakan Deviden , kebijakan deviden adalah Dalam perusahaan 

terdapat kebijakan kebijakan yang dapat menentukan kemana arah tujuan perusahaan tersebut 

akan dicapai ada yang namanya kebijakan deviden berpengaruh terhadap aliran dana, struktur 

finansial, likuiditas perusahaan dan perilaku investor. Pada penelitian Seenata (2016) dan Putra 

(2016) menyatakan bahwa Kebijakan Deviden berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 



 

 

perusahaan. Hasil penelitian berbeda dinyatakan oleh Nurhayati (2013) yang menyatakan 

kebijakan deviden tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 Faktor Internal yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah Profitabilitas. Dalam 

penelitian ini Profitabilitas dijadikan sebagai varaibel moderasi. Profitabilitas adalah faktor yang 

memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan 

mengungkapkan kepada pemegang saham (Kusumadilaga, 2012). Keuntungan perusahaan yang 

diperoleh dari pendapatan pendapatan yang ada dikurangi biaya biaya yang telah diakumulasi. 

Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur perusahaan untuk menentukan keefektifan kinerja 

perusahaan. Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai perusahan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut 

dalam penggunaan aset. Secara teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai 

perusahaan maka semakin kuat pula hubungan pengungkapan sosial perusahaan dengan nilai 

perusahaan.penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2015) menyatakan profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan hal ini disebabkan karena peningkatan laba mencerminkan 

bahwa perusahaan mempunyai kebijakan yang baik, sehingga menimbulkan sentimen positif 

kepada investor dan membuat harga saham meningkat. 

 Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas terdapat perbedaan hasil 

yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2017)  Namun terdapat beberapa 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan 

variabel independen yaitu variabel Kebijakan Deviden dan Ukuran Perusahaan dengan variabel 

moderasi yang sama yaitu Profitabilitas. Kebijakan deviden merupakan hal yang paling vital 

dalam menarik investor untuk berinvestasi, apabila perusahaan mimilih kebijakan yang salah 



 

 

misalnya menahan sebagai laba ditahan pasti banyak investor akan kecewa begitu pula 

seebaliknya. Yang kedua ukuran perusahaan semakin besar ukuran perusahaan semakin besar 

harga saham perusahaan tersebut akan tetapi banyak ukuran perusahaan besar yang memilki nilai 

saham yang semakin tahun semakin menurun. 

Perbedaan penelitian yang ketiga berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian 

sebelumnya pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015, sedangkan 

penelitian ini memperpanjang periode pengamatan penelitian periode tahun 2012-2016. 

Penambahan periode penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia didasarkan pada alasan untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang berbeda 

mengenai nilai perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul  “ 

PENGARUH GOOD CORORATE GOVERNANCE, CORORATE SOCIAL 

RESONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN VARIABEL PROBILITAS SEBAGAI MODERASI 

(Studi pada perusahan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2016) ” 

1.2 Ruang Lingkup  

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, beberapa kriteria yang 

digunakan untuk pembahasan masalah meliputi: 

1. Objek penelitian adalah variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini objeknya terdapat di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Variabel penelitian dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yaitu nilai perusahaan. 



 

 

3. Variabel penelitian independen adalah tipe variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. 

Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Good Corporate Governance, Corporate 

Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Deviden. 

4. Variabel penelitian moderasi adalah tipe variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau 

variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah variabel independen. Dalam penelitian ini 

variabel moderasi yaitu Profitabilitas. 

5. Periode penelitian dari 2012-2016 yaitu selama 5 tahun 

1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang mengakibatkan penurunan nilai 

dalam perusahaan dikarenakan para manajemen belum memaksimalkan aset yang ada dalam 

perusahaan. Perusahaan hanya mementingkan bagaimana cara memperoleh laba sebanyak 

mungkin tanpa memikirkan faktor apa yang dapat mempengaruhi laba diperusahaan itu sendiri. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan, ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai perusahaan yaitu Good Corporate  Governance, Corporate Social 

Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Deviden serta Profitabilitas yang dijadikan 

sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah dapat memoderasi semua faktor diatas. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang akan digunakan untuk 

menganalisis faktor faktor yang memberikan mempengaruhi nilai perusahaan. Tujuan dalam 

penelitian  ini adalah menganalisis pengaruh profitabilitas sebagai moderasi pada Good 

Corporate  Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan 

Deviden pada nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2016. dengan menggunakan beberapa teori yaitu teori keagenan (agency theory) 



 

 

Menurut Brigham & Houston dalam Retno (2012). para manajer diberi kekuasaaan oleh pemilik 

perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan 

potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (agency theory). Yang kedua 

teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya berperasi 

untuk kepentingannya sendiri namum harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan 

demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Bagi penulis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap Nilai perusahaan baik secara praktis maupun teoritis. 

 Bagi perusahaan  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat menerapkan dan meningkatkan 

kualitas dari nilai perusahaan.sebagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas yang akan 

diperoleh perusahan kedepan nanti. 

Bagi Masyarakat  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai investor dapat melakukan 

analisis mengenai tata kelola perusahaan sebelum melakukan investasi. 

 


