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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Nilai perusahaan merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham yang tercermin dalam harga saham (Brigham 

dan Houston, 2006:11). Nilai perusahaan yang baik akan membuat pihak 

eskternal percaya terhadap perusahaan tersebut. Seiring dengan perkembangan 

industri, kebutuhan transparansi dari pihak stakeholder, masyarakat, dan 

pemerintah mengalami peningkatan. Kondisi tersebut yang memunculkan 

persepsi bahwa nilai perusahaan sangat penting untuk prospek di masa 

mendatang. Perusahaan akan dianggap baik dan dapat menghasilkan ouput yang 

baik apabila memiliki sistem pengendalian yang baik pula.  

Pengendalian perusahaan yang bagus akan menghasilkan kinerja yang baik 

dilihat dari sisi keuangan dan non keuangan. Menurut  Jatmiko (2017:35), 

kinerja perusahaan adalah salah satu gambaran untuk mengetahui kondisi 

keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan ini dapat digunakan sebagai 

acuan di masa yang akan datang, kondisi keuangan yang baik akan menambah 

nilai bagi pihak eksternal.  

Menurut Yendrawati (2013) salah satu indikator penilaian perusahaan 

adalah kinerja keuangan, seperti profitabilitas, likuiditas, leverage, dan struktur 

modal. Keempat rasio tersebut dapat memberikan gambaran secara keseluruhan 

dilihat dari segala aspek yaitu dari sisi aset, liabilitas, ekuitas dan perubahan 

ekuitas atau laba. Didalam penelitian ini profitabilitas akan dipilih sebagai 
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pengukur kinerja keuangan karena profitabilitas sudah mencerminkan kinerja 

dari sisi aset, liabilitas dan ekuitas. Jika profitabilitas perusahaan baik, maka 

akan memberikan penilaian yang bagus dari pihak eksternal.  Secara empiris 

penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2017) dan Pratama dan Wikwana 

(2016)  menyatakan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Erdianty dan Bintoro (2015)  

menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh 

karena itu diharapkan hasilnya adalah profitabilitas dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Menurut Santoso (2017) kinerja keuangan yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan khususnya bagian laba menjadi pusat perhatian pihak eksternal dalam 

mengambil keputusan. Hal ini karena jika laba yang dihasilkan besar, 

perusahaan dianggap mampu memenuhi kewajibannya, termasuk kewajibannya 

pada pihak eksternal, sehingga pihak eksternal menjadikan laba sebagi pusat 

perhatian. Hal tersebut terlihat saat laporan keuangan dipublikasikan, pihak 

eksternal akan mengamati laba yang terlihat dari munculnya pergerakan harga 

saham perusahaan di saat event publikasi tersebut. Pengumuman atau tanggal 

publikasi tentang laba tersebut dapat mencerminkan seberapa kuat pengaruh 

laba terhadap reaksi pasar.   

Kualitas laba menurut Dechow, Ge, dan Schrand (2010) menyatakan bahwa 

kualitas laba yang baik akan membuat pihak eksternal mampu membuat 

keputusan yang relevan tentang laba di periode selanjutnya. Dari hal ini maka 

pihak manajemen harus mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas 
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sehingga pihak eksternal tidak salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena 

itu, reaksi pasar terhadap publikasi laba mempengaruhi penilaian perusahaan. 

Dalam penelitian Isti’adah (2015) di penelitian tersebut kualitas laba diukur 

dengan menggunakan DA (Discretionary Accruals) dan hasilnya signifikan. 

Didalam keterbatasan penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk pengukuran 

kualitas laba dapat diubah menggunakan ERC (Earning Response Coefficient) 

karena lebih mencerminkan dampak yang luas dari sisi pasar (eksternal). Dalam 

penelitian ini diharapkan kualitas laba dapat meningkatkan nilai perusahaan.   

Profitabilitas dan kualitas laba tidaklah cukup butuh salah satu aspek tata 

kelola dalam hubungan tersebut (Pratama dan Wikwana, 2016). Menurut 

Kementrian BUMN tata kelola perusahaan adalah prisip-prinsip yang 

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan 

peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tata kelola perusahaan 

merupakan sistem pengendalian dari perusahaan yang tidak hanya 

menguntungkan perusahaan namun juga harus memberikan manfat bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Pada umumnya perusahaan hanya fokus untuk meningkatkan profitabilitas, 

karena profitabilitas ini dilaporkan dalam bentuk angka yang bisa diukur. Hal 

tersebut sangat memudahkan pihak eksternal untuk menilai perusahaan tersebut 

dari sisi keuangan. Hal-hal non keuangan kurang menjadi fokus perusahaan, 

seperti melalaikan kualitas audit,  laporan keuangan hanya diaudit seadanya. 

Hal tersebut bisa memperkuat atau memperlemah pihak eksternal terhadap nilai 

perusahaan.  
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Perusahaan yang memiliki laporan yang bagus dari sisi aset, liabilitas dan 

modal tetapi kualitas audit yang rendah akan memunculkan penilaian pihak 

eksternal bahwa angka-angka yang dilaporkan perusahaan tidak sesuai dengan 

realita, sama halnya dengan kualitas laba, jika laba yang dilaporkan tidak 

diaudit secara otomatis pihak eksternal akan menganggap bahwa laba tersebut 

diragukan kualitasnya apakah pelaporannya wajar atau tidak, dan dapat terjadi 

manajemen laba.  

Secara empiris penelitian dari Erdianty dan Bintoro (2015) menyatakan 

bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil berbeda juga ditemukan oleh penelitian dari Achyani, 

Triyono, dan Wahyono (2015) dan Herawaty (2008)  bahwa tata kelola 

perusahaan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian dari Yendrawati (2013) dan  Aldino (2015) menyatakan bahwa tata 

kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, 

salah satu aspek tata kelola perusahaan akan dilihat dari sisi kualitas audit 

karena hasil penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang berbeda. Oleh 

karena itu, nilai perusahaan dilihat dari keseluruhan aspek perusahaan, dari sisi 

kuantitatif maupun kualitataif. Sisi kuantitatif yang dimaksud adalah 

profitabilitas beserta reaksi pasar terhadap kualitas laba dan sisi kualitatif adalah 

kualitas audit. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kinerja perusahaan dan 

kualitas laba akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi kualitas audit 

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dalam penelitian ini 
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harapannya kualitas audit dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan dan 

kualitas laba terhadap nilai perusahaan.  

Dari pemaparan diatas peneliti memutuskan untuk meneliti pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan pembeda di bagian pengukuran 

variabel independennya yaitu kualitas laba yang diukur dengan ERC. ERC 

dipilih karena peneliti ingin melihat kualitas laba dari sisi eksternal, karena 

penilaian perusahaan dari sisi ini adalah pihak eksternal. ERC akan menujukan 

reaksi pasar terhadap kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Selain itu 

penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu kualitas audit serta 

penelitian ini akan menggunakan data terbaru dua tahun terakhir yang lebih 

relevan. Kinerja keuangan akan diukur dengan menggunakan profitabilitas hal 

ini dikarenakan profitabilitas berkaitan dengan seluruh sisi aset, liabilitas dan 

modal. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas dan 

Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Variabel Moderasi Kualitas 

Audit”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka beberapa 

rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signfikan dan positif terhadap 

nilai perusahan ? 

2. Apakah kualitas laba berpengaruh secara signifikan dan positf terhadap 

nilai perusahaan ? 
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3. Apakah kualitas audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan ?  

4. Apakah kualitas audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan 

kualitas laba terhadap nilai perusahaan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka beberapa 

rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk memperoleh bukti empiris dari  profitabilitas berpengaruh secara 

signfikan dan positif terhadap nilai perusahan. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris kualitas laba berpengaruh secara 

signifikan dan positf terhadap nilai perusahan. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris kualitas audit dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan kinerja perusahan terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris kualitas audit dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan kualitas laba terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini berguna untuk : 

1. Bagi peneliti, diharapkan agar dapat menambah pengetahuan tentang 

penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan beserta kualitas 

laba dalam menambah nilai perusahaan yang ada.   

2. Bagi praktisi, diharapkan agar dapat berkontribusi dalam memberikan 

pengetahuan baru agar penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja 
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perusahaan dalam menambah nilai perusahaan dapat dilakukan dalam 

akuntansi keuangan beserta dengan kulitas laba yang ada.  

3. Bagi para akademisi, agar dapat memberikan bukti empiris lebih lagi 

terutama dalam bidang penerapan tata kelola perusahaan beserta dengan 

kualitas laba dan kinerja keuangan yang dapat menambah penilaian 

perusahaaan. 
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1.5 Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami kajian 

teoritis yang telah dibahas pada bagian atas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
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Nilai perusahaan penting untuk menentukan prospek di masa yang akan 

datang. Indikator nilai perusahaan terlihat dari kinerja keuangan dan non 

keuangan. Hal ini akan mempengaruhi pengumuman atau tanggal publikasi 

yang akan  mencerminkan seberapa kuat pengaruh laba terhadap reaksi pasar. 

Kinerja keuangan diukur dengan profitabilitas karena sudah mencerminkan 

dari sisi asset, liabilitas dan ekuitas. Kualitas laba dilihat dari reaksi pasar 

dengan menggunakan ERC. Sedangkan kinerja non keuangan diukur dengan 

menggunakan kualitas audit yang merupakan bagian dari salah satu aspek tata 

kelola perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bab, yaitu : 

Bab I,  merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, juga sistematika dalam penelitian.  

Bab II,  merupakan tinjauan pustaka beserta dengan pengembangan 

hipotesis yang akan berguna untuk mnguraikan teori, konsep dan 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan hipotesis dalam 

penelitian ini.  

Bab III,  merupakan metode penelitian yang berisi tentang sumber dan jenis 

data yang akan digunakan, gamabaran obyek dari penelitian, definisi 

dan pengukuran variabel yang diperlukan, metode analisis data.  

Bab IV,  merupakan pembahasan yang berisi dari pembahasan dan hasil dari 

analisis data. 
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Bab V,  merupakan simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


