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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nilai perusahaan menggambarkan kondisi sebuah perusahaan, yang 

meliputi kinerjanya sekarang ini dan prospek masa depannya (Brealey, Myers, 

& Marcus, 2012a). Pandangan investor atas kondisi perusahaan tercermin dari 

rasio Price to Book Value (PBV). PBV menunjukkan perbandingan antara harga 

pasar saham perusahaan dan nilai buku per lembar sahamnya, sehingga disebut 

juga dengan rasio nilai pasar/nilai buku (Brigham & Houston, 2014a). Nilai 

pasar merupakan hasil perkalian antara jumlah outstanding shares dan harga 

pasar dari setiap lembar saham, sedangkan nilai buku atau nilai fundamental 

merupakan jumlah aset bersih perusahaan setelah dikurangi dengan semua 

kewajibannya. Perbandingan antara nilai pasar dan nilai fundamental tersebut 

yang akan menggambarkan nilai suatu perusahaan. 

Bagi perusahaan terbuka, tujuan utama dari manajemennya yaitu 

maksimalisasi kekayaan pemegang saham (stockholder wealth maximization), 

yang diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham biasa perusahaan 

(Brigham & Houston, 2014a). Keputusan-keputusan yang akan diambil oleh 

manajemen perusahaan perlu dievaluasi untuk dapat menghasilkan harga saham 

maksimal. Hal tersebut merupakan tugas utama dari departemen keuangan 

perusahaan. Faktor lain di samping keputusan manajemen yang juga dapat 
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mempengaruhi harga saham yaitu faktor eksternal yang berada di luar kendali 

manajemen (Brigham & Houston, 2014a). 

Bagi sebagian besar investor dan analis, laporan keuangan merupakan 

sumber informasi utama dalam memahami kondisi perusahaan. Empat hal yang 

perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan: 1) Mengukur nilai 

aset perusahaan; 2) Mengukur bauran antara utang dan ekuitas; 3) Mengukur 

pendapatan dan profitabilitas; 4) Mengukur ketidakpastian atau risiko 

(Damodaran, 2012). Aspek utama yang menjadi perhatian investor adalah 

earning power dan cash flows perusahaan. Perusahaan dipandang baik oleh 

investor apabila memiliki laba dan arus kas yang aman serta terus bertumbuh 

(Brigham & Houston, 2014a). 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari 

rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir yang diperoleh 

dari semua kebijakan keuangan serta keputusan operasional perusahaan 

(Brigham & Houston, 2014a). Salah satu rasio profitabilitas yang sering 

digunakan dalam penelitian yaitu Return on Equity (ROE). ROE mengukur 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba untuk meningkatkan ekuitas 

pemilik. 

Analisis terhadap perusahaan mencakup investasi yang sudah dilakukan 

(assets in place) dan investasi yang belum dilakukan (growth assets) 

(Damodaran, 2012). Dalam melakukan investasi pada aset, perusahaan bisa 

meminjam dari pihak lain (utang) atau dari pemilik sendiri (ekuitas). Brealey, 

Myers, & Marcus (2012b) menyatakan bahwa dana utang menambah risiko 



3 
 

 

keuangan. Tingkat sampai sejauh mana utang digunakan dalam struktur modal 

perusahaan dapat diukur dengan rasio total utang terhadap total aset (Debt to 

Assets Ratio). 

Ketika perusahaan memiliki utang, maka perusahaan memiliki kewajiban 

membayar lunas utang tersebut. Kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan 

dalam membayar semua utang jangka pendeknya dapat diukur dengan rasio aset 

lancar terhadap utang lancar (Current Ratio – CR) (Brigham & Houston, 

2014a). CR tergolong dalam rasio likuiditas. 

Upaya peningkatan nilai perusahaan oleh pihak manajemen perusahaan 

juga didukung oleh pemerintah. Sejak terjadinya krisis Asia tahun 1998, 

pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya penguatan kerangka Good 

Corporate Governance (GCG). GCG merupakan sebuah sistem yang berguna 

untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan nilai tambah 

untuk seluruh pemangku kepentingan (Sutedi, 2011). Penerapan GCG tersebut 

tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip: 1) transparansi (transparency); 2) 

akuntabilitas (accountability); 3) responsibilitas (responsibility); 4) 

independensi (independency); serta 5) kewajaran dan kesetaraan (fairness) 

(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Menurut Sadeli (2011), 

investasi perusahaan dalam hal GCG akan meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga memberikan keuntungan langsung bagi pemegang saham.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dalam Roadmap Tata Kelola 

Perusahaan Indonesia tahun 2014 bahwa bentuk pendekatan terhadap 

perusahaan untuk dapat mempraktikkan GCG yaitu dengan pendekatan comply 
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or explain. Pendekatan tersebut bersifat fleksibel, mengingat kemampuan 

perusahaan dalam menerapkan regulasi berbeda-beda. Upaya yang telah 

dilakukan untuk mendorong penerapan GCG di Indonesia yaitu dengan memberi 

insentif atau penghargaan kepada setiap perusahaan yang menerapkan prinsip-

prinsip GCG. IICG Award – Most Trusted Award merupakan salah satu bentuk 

penghargaan berdasarkan pada Corporate Governance Perception Index 

(CGPI), yang sudah dilakukan sejak tahun 2001 (OJK, 2014). Hasil skor CGPI 

perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia dipublikasikan oleh majalah SWA 

setiap tahun. 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan SWA 

memeringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia sesuai dengan tingkat 

implementasinya terhadap nilai-nilai GCG. Perusahaan-perusahaan tersebut 

turut ambil bagian dalam penilaian secara sukarela. Perusahaan harus bersedia 

untuk diverifikasi dari sisi kelengkapan administratif hingga diuji secara lisan 

oleh tim juri. Aspek GCG yang dinilai yaitu seperti compliance (kepatuhan 

terhadap peraturan), conformance (kesesuaian terhadap etika), dan performance 

(kinerja bisnis). Hasil akhir dari penilaian tersebut berupa skor CGPI (SWA, 

2016). Perusahaan yang memiliki skor total 85,00 – 100,00 mendapat predikat 

Most Trusted Company (Perusahaan Sangat Terpercaya), sedangkan perusahaan 

dengan skor total 70,00 – 84,99 mendapat predikat Trusted Company 

(Perusahaan Terpercaya), dan perusahaan dengan skor total 55,00 – 69,99 

mendapat predikat Fairly Trusted Company (Perusahaan Cukup Terpercaya). 
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Hasil penelitian Inastri & Mimba (2017) menunjukkan bahwa semakin 

tinggi skor CGPI akan mampu meningkatkan nilai perusahaan (PBV). 

Fenomena yang ada di Indonesia yaitu dalam beberapa tahun terakhir ini baik 

pemerintah maupun perusahaan-perusahaan semakin menyadari pentingnya 

penerapan GCG sebagai bagian dari strategi bisnis. Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mengajak perusahaan-perusahaan untuk menerapkan GCG karena 

implementasi GCG di Indonesia cenderung tertinggal jika dibandingkan dengan 

negara-negara di ASEAN. Dalam ASEAN Corporate Governance Awards 2015 

yang diadakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF), hanya ada dua 

emiten asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam kategori 50 Emiten Terbaik 

dalam Praktik GCG di kawasan ASEAN (Primadhyta, 2017). Dalam penelitian 

ini, peneliti ingin mengetahui dampak kinerja keuangan (Return on Equity – 

ROE), risiko keuangan (Debt to Assets Ratio – DAR), likuiditas (Current Ratio 

– CR), dan Good Corporate Governance (Corporate Governance Perception 

Index – CGPI) terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value – PBV).  

Teori investasi menyatakan bahwa pada hakikatnya investasi adalah 

penempatan sejumlah dana saat ini dengan adanya harapan akan mendapat 

keuntungan di masa depan (Halim, 2003). Hasil dari investasi tersebut baru 

didapatkan pada masa yang akan datang. Data laporan keuangan tahunan 

perusahaan dipublikasikan pada awal tahun berikutnya, sedangkan skor CGPI 

dipublikasikan dalam majalah SWA pada Edisi 27 setiap tahunnya (akhir 

Desember – awal Januari). Oleh karena itu, dampak dari publikasi tersebut 

terhadap keputusan investor baru dapat terlihat pada tahun berikutnya (t+1). Hal 
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tersebut yang mendasari akan dilakukannya analisis dampak kinerja keuangan, 

risiko keuangan, likuiditas, dan GCG terhadap nilai perusahaan pada tahun yang 

sama (t0) dan tahun yang akan datang (t+1). Berdasarkan pada uraian tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

DAMPAK KINERJA KEUANGAN, RISIKO KEUANGAN, LIKUIDITAS, 

DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini memiliki rumusan masalah: 

1. Bagaimana dampak kinerja keuangan (ROE) terhadap nilai perusahaan 

(PBV) pada t0 dan t+1? 

2. Bagaimana dampak risiko keuangan (DAR) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

pada t0 dan t+1? 

3. Bagaimana dampak likuiditas (CR) terhadap nilai perusahaan (PBV) pada t0 

dan t+1? 

4. Bagaimana dampak Good Corporate Governance (CGPI) terhadap nilai 

perusahaan (PBV) pada t0 dan t+1? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dampak kinerja keuangan (ROE) terhadap nilai perusahaan 

(PBV) pada t0 dan t+1. 
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2. Menganalisis dampak risiko keuangan (DAR) terhadap nilai perusahaan 

(PBV) pada t0 dan t+1. 

3. Menganalisis dampak likuiditas (CR) terhadap nilai perusahaan (PBV) pada 

t0 dan t+1. 

4. Menganalisis dampak Good Corporate Governance (CGPI) terhadap nilai 

perusahaan (PBV) pada t0 dan t+1. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat: 

1. Secara teoritis, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan mampu 

menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan, risiko keuangan, likuiditas, 

Good Corporate Governance, dan nilai perusahaan. 

2. Secara praktis, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan, terkait faktor apa saja yang perlu diperhatikan. 
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