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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di Indonesia perusahaan yang telah go public akan tercatat dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang menerbitkan saham disebut dengan emiten 

sedangkan investor merupakan masyarakat luas yang menanamkan modalnya 

terhadap perusahaan yang diinginkan. Perusahaan go public memiliki tujuan utama 

yaitu meningkatkan kemakmuran para pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan (Salvatore, 2005 dalam Hermuningsih, 2013). Nilai perusahaan yang 

tinggi akan diikuti dengan tingginya kemakmuran pemegang saham, sehingga nilai 

perusahaan ini dinilai sangat penting (Bringham dan Gapensi, 2006 dalam 

Hermuningsih, 2013).  

Nilai Perusahaan dapat tercermin dari kinerja keuangan perusahaan. Kinerja 

keuangan merupakan salah satu faktor bagi investor dalam membeli saham 

perusahaan (Yulianti dan Enas, 2020). Maka dari itu meningkatkan kinerja 

keuangan merupakan hal penting bagi perusahaan untuk menjaga harga saham agar 

terus diminati oleh investor. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik 

diharapkan dapat meningkatkan harga saham dan return bagi investor (Bisara & 

Amanah, 2015). Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka semakin tinggi 

nilai perusahaan (Yulianti dan Enas, 2020). 
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Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya 

proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional 

perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dengan 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Purwani, 2010). Penerapan tata 

kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance diharapkan dapat 

mengurangi kepentingan lain yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. 

Pemegang saham akan merasa aman dalam menginvestasikan saham dalam 

perusahaan karena hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi dengan adanya 

penerapan tata kelola perusahaan. Transparansi merupakan salah satu bagian 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi sarana bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kepercayaan investor (Anggoro & Septiani, 2015). 

Transparansi informasi dalam laporan keuangan dapat menunjukkan kepada 

investor bahwa mereka adalah perusahaan yang baik (Anggoro & Septiani, 2015). 

Laporan keuangan merupakan alat bagi investor untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan serta gambaran perusahaan di masa mendatang. Laporan keuangan 

yang berkualitas tentunya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga saham 

serta meningkatkan kepercayaan investor (Adinda, 2020).  Meningkatnya 

kepercayaan investor dapat memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana 

tambahan yang diperlukan untuk keperluan perusahaan.   

Menurut Kusmayadi et al. (2015) prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

adalah Accountability, Responsibility, Transparency, Fairness, dan Independency. 

Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat 
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dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan yang telah dilakukan. Perusahaan yang 

mengharapkan kelangsungan bisnisnya tidak bisa hanya mengejar profit namun 

harus menerapkan triple bottom line (planet, people, profit) (Bulan dan Astika, 

2014). Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial sekitar akan 

memberikan manfaat bagi perusahaan. Keberlangsungan perusahaan yang terjamin 

merupakan manfaat yang diperoleh perusahaan ketika telah bertanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Masyarakat merasa tidak terganggu 

dengan adanya aktivitas perusahaan yang telah menerapkan Corporate Social 

Responsibility. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Penerapan Corporate Social 

Responsibility menandakan perusahaan tidak hanya berorientasi terhadap profit 

namun juga memperhatikan kepentingan stakeholder seperti pemerintah, lembaga 

sumber daya dan masyarakat setempat (Iskandar, 2016). Perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan ekonominya tidak jarang menimbulkan limbah yang dapat 

mencemari lingkungan dan masyarakat sekitar. Limbah yang tidak dapat dikelola 

dengan baik akan merusak lingkungan serta memberikan dampak negatif terhadap 

masyarakat sekitar. Jika dibiarkan maka nilai perusahaan akan turun dan 

kelangsungan perusahaan dapat terancam.  

Cahya & Hanifah (2017) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

tingkat pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan.  Selain itu banyaknya pengungkapan emisi karbon 

yang dilakukan oleh perusahaan mencerminkan transparansi mengenai aktivitas 

perusahaan terhadap para stakeholder (Fatkhudin, 2017).  Kepedulian perusahaan 
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terhadap lingkungan akan memberikan sinyal positif terhadap para investor serta 

dapat menjaga keberlangsungan perusahaan. Selain itu transparansi mengenai 

aktivitas perusahaan memudahkan para investor untuk menilai risiko serta 

pengambilan keputusan investasi. Maka jumlah pengungkapan emisi karbon yang 

dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Kelvin, et al., 2019) 

Program Corporate Social Responsibility yang berlebihan dapat menjadi 

sumber praktik penghindaran pajak dengan menggunakan pendapatan yang 

menjadi objek pajak penghasilan perusahaan sebagai biaya Corporate Social 

Responsibility (Pahlawan, 2020). Penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan memperkecil jumlah pajak perusahaan dengan memanfaatkan 

kelemahan yang terdapat pada peraturan pajak dan undang-undang yang berlaku 

(Santoso, 2014). Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang legal karena masih 

dalam peraturan perpajakan yang berlaku, namun penghindaran pajak yang 

dilakukan dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan (Karimah & Taufiq, 

2016).  Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menunjukkan adanya 

kepentingan lain yang dimiliki oleh manajer dengan melakukan manipulasi laba 

sehingga informasi yang tersedia bagi investor tidak benar (Karimah & Taufiq, 

2016).  Hal ini akan mengurangi nilai perusahaan dimata investor. 

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan ditunjukkan pada penelitian Darsono (2017), Putra & Lestari (2016), 

Pertiwi & Pratama (2011), dan Sianturi (2015) menemukan bahwa kinerja 

keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini bertentangan 
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dengan Triagustina et al., (2019) menemukan bahwa kinerja keuangan yang 

diproksikan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan, diantaranya yaitu penelitian Darsono (2017), Putra & Lestari (2016), 

Pertiwi & Pratama (2011), dan Sianturi (2015) yang menemukan kinerja keuangan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini bertentangan dengan 

Triagustina et al., (2019) menemukan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Robin (2016) ukuran direksi, dewan independen, komite audit, 

rapat komite audit, leverage, dan ROA berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Variabel kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan umur dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan.  Putri & Suprasto (2016), 

Darsono (2017) menunjukkan hasil bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Namun Putra & Kurniawati (2018) menemukan 

bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Menurut penelitian Nurleli & Rosdiana (2019) menunjukkan bahwa 

Corporate Social Responsibility  berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Zahara et al. (2019) menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility  berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian  Rahmanita (2020) mengenai pengaruh carbon emission 

disclosure terhadap nilai perusahaan dimana hasil penelitian menunjukan bahwa 
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carbon emission disclosure berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Rusmana & Purnaman (2020) menunjukan bahwa carbon 

emission disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian Zuhrufiyah & Anggraeni (2019) menunjukkan bahwa carbon emission 

disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Darsono (2017) yang berjudul pengaruh tata kelola perusahaan, 

profitabilitas, dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan variabel tata kelola perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan dan variabel penghindaran 

pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Anggoro & Septiani (2015) menemukan bahwa variabel penghindaran 

pajak berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

Tarihoran (2016), Inanda et al., (2013) dan Wardani & Juliani (2018) menemukan 

bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan 

variabel Corporate Social Responsibility dan Tingkat Pengungkapan Emisi 

Karbon. Perusahaan dalam melakukan aktivitasnya berkaitan erat mengenai 

lingkungan dan tenaga kerja. Tenaga kerja perlu mendapat perhatian mengenai 

keselamatan kerja dan lingkungan perlu perhatikan akibat aktivitas perusahaan. 

Contoh kasus di Indonesia pada tahun 2017 mengenai permasalahan lingkungan 

yang diakibatkan kurangnya perhatian perusahaan terkait lingkungan sekitar seperti 

PT Industri Gula Glenmore yang mencemari sungai glenmore yang mengalir ke 
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pesisir selatan Banyuwangi, hal itu mengakibatkan ikan – ikan mati dan warga 

sekitar mengalami gatal-gatal. 

(https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/limbah.pabrik.gula.glen

more.masuk.sungai.warga.gatal-gatal). Penelitian ini juga menguji ulang mengenai 

kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, dan penghindaran pajak terhadap nilai 

perusahaan karena terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian 

terdahulu. Periode pengamatan menggunakan perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar pada BEI dimulai dari tahun 2015-2019 sehingga mencerminkan kondisi 

terbaru mengenai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Kinerja Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Corporate Social 

Responsibility, Tingkat Pengungkapan Emisi Karbon dan Penghindaran Pajak 

Terhadap Nilai Perusahaan” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berdampak positif terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah likuiditas berdampak positif terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah independensi dewan komisaris berdampak positif terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah ukuran komite audit berdampak positif terhadap nilai perusahaan? 

https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal
https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal
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5. Apakah Corporate Social Responsibility berdampak positif terhadap nilai 

perusahaan?  

6. Apakah tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan berdampak positif 

terhadap nilai perusahaan?  

7. Apakah penghindaran pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh independensi dewan 

komisaris terhadap nilai perusahaan.  

4. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap nilai perusahaan.  

6. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan 

emisi karbon terhadap nilai perusahaan.  

7. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak 

terhadap nilai perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap perusahaan 

mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian yang dilakukan 

sebelumnya dan memberikan informasi yang dibutuhkan  untuk penelitian 

berikutnya. 
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1.5 Kerangka Berpikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 1.  1 Kerangka Pikir 

Penelitian ini terdapat 2 variabel yang saling mempengaruhi, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

 

 
 

         
 
 

Variabel Kontrol 

Tata Kelola Perusahaan 

H3 : Independensi Dewan 

Komisaris (+) 

H4 : Ukuran Komite Audit (+) 

Variabel Independen 

H5 : Corporate Social 
Responsibility (+) 

 

H6 : Tingkat Pengungkapan 
Emisi Karbon (+) 

Ukuran Perusahaan  

Kinerja Keuangan 

H2 : Likuiditas (+) 

 

H1 : Profitabilitas (+) 

 

Variabel 

Dependen 

Nilai Perusahaan 

 

 

 
H7 : Penghindaran Pajak (-) 
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meliputi : profitabilitas, likuiditas, independensi dewan komisaris, ukuran komite 

audit, corporate social responsibility, tingkat pengungkapan emisi karbon, 

penghindaran pajak dan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.  

Variabel-variabel independen tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap 

variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan pada perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019.  

 


