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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di tengah dunia bisnis yang semakin berkembang, setiap perusahaan 

berusaha untuk selalu dinamis mengikuti keinginan pasar dan tuntutan-tuntutan 

eksternal. Persaingan yang semakin tinggi membuat perusahaan bersaing untuk 

mendapat citra dan persepsi yang baik dari setiap pemegang kepentingan. Dengan 

adanya persaingan yang semakin tinggi diharap perusahaan mampu berjalan 

seimbang dengan memperhatikan Good Corporate Governance (tata kelola 

perusahaan yang baik). Perusahaan sebaiknya menyadari bahwa kelangsungan 

hidup perusahaan perlu dipertahankan, salah satunya melalui tata kelola 

perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),Good 

Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar 

Good Corporate Governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap 

perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu 

negara,penerapan Good Corporate Govenance (GCG) mendorong terciptanya 

persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG dan Pratama, 2013) 

Good Corporate Governnce diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan 

antara berbagai kepentingan dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

Berdirinya sebuah perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Ada 

beberapa tujuan berdirinya sebuah perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk  

mencapai keuntungan maksimal. Tujuan yang kedua adalah ingin memakmurkan 

pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang 

ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. 

Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak 

berbeda. Nilai perusahaan dapat memberi kemakmuran kepada pemegang saham 

secara maksimum apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham 
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suatu perusahaan, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut (Veno, 2015). 

Dalam hal ini pemegang saham yang menginginkan adanya peningkatan nilai 

perusahaan dimata masyarakat terutama pemegang saham yang memiliki 

kepemilikan signifikan. Sehingga dengan signifikannya presentase kepemilikan 

akan lebih mudah untuk mempengaruhi perusahaan agar dapat sesuai dengan 

tujuan perusahaan. Nilai saham merupakan Indeks yang tepat untuk dapat 

mengukur efektifitas perusahaan (Kusumudilaga, 2010) penerapan GCG di Asia. 

Indonesia menduduki peringkat terendah setelah Korea, dan China. Lemahnya 

penerapan GCG dikarenakan kurangnya kesadaran akan suatu nilai dan praktek 

dasar dalam menjalankan bisnis, seharusnya dengan adanya penerapan GCG 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai yang 

harus dijaga dan dipertahankan oleh suatu perusahaan. Nilai perusahaan adalah 

kondisi tertentu yang telah dicapai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat diukur dengan 

nilai harga saham dipasar, berdasarkan terbentuknya harga saham di pasar yang 

merupakan refleksi dari penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara 

riil. Nilai perusahaan akan naik dan menjadi tinggi bukan hanya karena mampu 

memaksimalkan keuntungan atau profit, melainkan juga nilai perusahaan akan 

naik apabila dapat memperhatikan lingkungan sosial dan masyarakat. Proses 

terbentuknya harga saham dipasar tergantung pada kondisi tingkat efisiensi pasar, 

baik secara informasi maupun secara keputusan. (Harmono, 2009:50). 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat 

oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, 

menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah salah satu keharusan agar 

saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Dalam hubungannya 

dengan kinerja, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan 

cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah akhir 

proses dari akuntansi dengan tujuan untuk memberi informasi keuangan yang 

dapat menjelaskan kondisi perusahaan dalam satu periode tertentu.  

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang 

digunakan oleh investor untuk menilai suatu perusahaan dari harga pasar saham 
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tersebut di Bursa Efek Indonesia. Umumnya investor akan mencari perusahaan 

yang mempunyai kinerja terbaik dan menanamkan modalnya kepada perusahaan 

tersebut. Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk 

mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan. Dengan 

meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berarti perusahaan dapat mencapai 

tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut (Like, 2012). Manajemen dapat 

mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan mempertimbangkan 

masalah pembiayaan terhadap aset dengan menggunakan rasio Return On Aset 

(ROA)( Harahap & Syafri, 2010:205). 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan 

kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba. Keberadaan aset merupakan hal yang penting untuk 

dipertimbangkan karena pembiayaan aset yang cukup mahal diharap dapat 

memberi hasil yang maksimal dalam menjunjung kegiatan operasional 

perusahaan. Kegiatan operasional yang bekerja secara optimal dapat berdampak 

terhadap laba yang diperoleh perusahaan karena operasional perusahaan berjalan 

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham, 

sehingga pemegang saham dapat menginvestasikan modalnya ke perusahaan 

tersebut. Dengan adanya persaingan antar perusahaan yang kompetitif, maka 

harus didukung dengan penyajian laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan 

yang dibuat oleh perusahaan dapat memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan 

yang dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Pihak 

manajemen sebagai pihak yang secara langsung terlibat di dalam mengelola 

perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih memadai di bandingkan dengan 

investor. Investor cenderung menerima Informasi hanya dari pihak manajemen 

melalui laporan keuangan tanpa mengetahui kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. (Thaharah, 2016). Beberapa penelitian yang menghubungkan 

antara Good Corporate Governance dengan nilai perusahaan dan juga kinerja 

keuangan sudah banyak dilakukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Apakah Ada Pengaruh Langsung Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan ? 

2. Apakah Ada Pengaruh Langsung Good Corporate Governance Terhadap 

Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Ada Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan Terhadap Nilai 

Perusahaan ? 

4. Apakah Ada Pengaruh Tidak Langsung Good Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan  Sebagai Variabel 

Intervening ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Good Corporate Governance 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan  

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Good Corporate Governance 

Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Tidak Langsung Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan 

Sebagai Variabel Intervening 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.Manfaat bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk para 

pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan konsep Good 

Corporate Governance.Untuk mewujudkan tujuan semua para pihak yang 

berkepentingan serta menarik para investor untuk investasi.  

 

2.Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai Pegaruh Good Corporate Governance untuk 

meningkatkan Nilai dan Kinerja Keuangan sebagai variabel 

antara/intervening. 

 

3.Investor 

Dijadikan pertimbangan dalam strategi serta mengambil keputusan 

untuk investasi yang tidak hanya melihat pada kondisi nilai dan keuangan 

perusahaan, tetapi Tata Kelola perusahaan secara keseluruhan. 

 

4.Manfaat Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

yang sejenis dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

  


