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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan perusahaan yaitu mencari keuntungan dan mensejahterakan 

stakeholder. Nilai perusahaan bisa ditingkatkan dan dikelola dengan 

menerapkan standar pengelolaan perusahaan (Rahmadani & Rahayu, 2017). 

Jika nilai perusahaan meningkat, maka kesejahteraan para pemilik semakin 

meningkat. Tujuan dari GCG adalah memberikan arahan dan menjalankan 

bisnis, agar akuntabilitas serta pertumbuhan bisnis meningkat. Jika tata kelola 

semakin baik maka nilai perusahaan serta profit semakin meningkat, juga 

menciptakan perusahaan yang lebih efisien.  

Nilai perusahaan yang meningkat maka menjadi salah satu faktor 

pertimbangan investor saat melakukan investasi di perusahaan, termasuk 

perusahaan perbankan. Maka dari itu, perbankan adalah salah satu lembaga 

keuangan di Indonesia yang diharapkan mempunyai tata kelola yang baik 

supaya nilai perusahaan meningkat. Data ACGS rata – rata selama 2 tahun 

Indonesia mengalami pertumbuhan positif 0.3%. Pada tahun 2017 sebesar 70.59 

dan pada tahun 2019 sebesar 70.8. Menurut data ACGS, ada beberapa 

perusahaan perbankan yang berhasil masuk ke dalam ASEAN Asset Class 2019 

yaitu BNGA dengan nilai sebesar 113.84, BBTN dengan nilai 110.29, BBRI 
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dengan nilai 110.22, BMRI dengan nilai 107.33, BBCA dengan nilai 101.93, 

BNLI dengan nilai 100,16. 

Ada beberapa tata kelola yang pertama komite audit. Komite audit 

diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah dalam menerapkan mekanisme 

GCG, sehingga mampu menurunkan manipulasi pada informasi yang disajikan 

(Syafitri et al., 2018). Tugas dari komite audit adalah membantu mengawasi 

laporan keuangan dari dewan komisaris, melaksanakan audit, manajemen 

risiko, memperhatikan mekanisme peningkatan kualitas informasi manajer 

(Ardianto & Rivandi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri et al. 

(2018), Rahmawati (2017), dan Amaliyah & Herwiyanti (2019) menyimpulkan 

bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun hasil 

penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina 

(2017) dan Ardianto & Rivandi (2018) menyimpulkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut mengatakan bahwa 

komite audit yang jumlahnya semakin banyak, maka nilai perusahaan naik. 

Sebaliknya, komite audit yang semakin sedikit nilai perusahaan rendah. 

Di dalam tata kelola, yang kedua ada dewan komisaris. Dewan 

komisaris bertanggung jawab memperhatikan manajemen pada saat 

mengendalikan perusahaan, wajib melakukan pelaksanaan akuntabilitas, dan 

melaksanakan strategi. Pusat keberhasilan serta kekuatan perusahaan ada pada 

dewan komisaris, beberapa komite juga membantu dalam menjalankan 

tugasnya, salah satunya adalah komite audit. Penelitian yang dilakukan 

Agustina (2017), Susetyowati (2020), dan Sinaga (2020) menyimpulkan bahwa 
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dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut 

mengatakan jumlah dewan komisaris semakin tinggi, maka semakin baik 

pengawasan dewan komisaris dan berpengaruh pada nilai perusahaan. Namun 

pada penelitian Syafitri et al. (2018) dan Wardoyo & Veronica (2013) 

menyimpulkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Disebabkan dewan komisaris tidak ikut campur saat kegiatan 

operasi.  

Tata kelola yang ketiga ada dewan direksi. Di perusahaan memiliki 

peran untuk mengelola serta memiliki tanggung jawab penuh saat kegiatan 

operasi. Dewan direksi membantu memberikan jawaban dan memberi informasi 

kepada dewan komisaris (Syafitri et al., 2018). Dewan direksi yang semakin 

banyak, maka pengawasan kinerja semakin baik, sehingga nilai perusahaan 

semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo & Veronica (2013), 

Ardianto & Rivandi (2018), dan Syafitri et al. (2018) menyimpulkan bahwa 

dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi penelitian 

yang dilakukan oleh Mawei & Tulung (2019) dan Ling (2016) menyimpulkan 

bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Total dewan 

direksi bergantung pada situasi perusahaan dikarenakan semakin baik dewan 

direksi maka nilai perusahaan naik. 

Tata kelola yang ke empat ada kepemilikan manajerial, bisa 

mengurangi terjadinya konflik keagenan antara para pemegang saham dengan 

kepentingan manajemen. Peran manajemen sebagai pengelola perusahaan serta 

pemegang saham pada perusahaan (Syafitri et al., 2018). Penelitian yang 
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dilakukan oleh Jayaningrat et al. (2017), Agustina (2017), dan Aisyah (2020) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil tersebut menjelaskan jumlah saham yang dipunyai 

manajemen semakin banyak, maka nilai perusahaan tinggi, karena manajemen 

lebih rajin dalam bekerja. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syafitri et al. (2018) dan Rahmawati (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham 

bisa mengalami kerugian atau keuntungan untuk perusahaan. Pada saat 

kepemilikan manajerial naik, maka dewan saat mengambil keputusan lebih 

mengarah untuk memperoleh keuntungan diri sendiri, oleh karena itu 

perusahaan bisa menurun atau terjadi kerugian.  

Tata kelola yang baik sebaiknya menghasilkan kinerja yang baik. 

Kinerja keuangan yang pertama ada likuiditas. Para investor semakin percaya 

kepada perusahaan serta berpengaruh pada nilai perusahaan, ketika nilai 

likuiditas tinggi serta bisa memperlihatkan bahwa perusahaan mencukupi 

kewajiban jangka pendek (Sintarini & Djawoto, 2018). Pada penelitian 

memakai proksi Current Ratio. Rasio ini melihat seberapa besar aset yang 

dimiliki untuk melunasi hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Welas 

(2019), Taslim (2016), dan Sintarini & Djawoto (2018) menyimpulkan bahwa 

likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 

ini berarti mempunyai jumlah aktiva yang tinggi ketika dibandingkan dengan 

hutang. Sedangkan penelitian Ningsih (2019) dan Kushartono & Nurhasanah 

(2018) menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan. Dikarenakan tidak bisa mengendalikan manajemen aktiva lancar 

secara baik. 

Kinerja keuangan yang kedua ada solvabilitas. Jika solvabilitas tinggi 

maka risiko perusahaan serta risiko investasi semakin tinggi. Namun 

solvabilitas semakin kecil maka kerugian berkurang serta nilai perusahaan naik. 

Pada rasio ini memperlihatkan ada berapa banyak didalam perusahaan 

pemakaian hutang untuk pendanaan. Rasio ini memakai proksi Debt to Equity 

Ratio. DER yang semakin naik maka beban bunga yang menjadi tanggung 

jawab perusahaan semakin naik, serta membuat profitabilitas menurun (Utami 

& Welas, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Welas (2019), 

Agustina (2017), dan Susetyowati (2020) menyimpulkan bahwa solvabilitas 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengatakan investor 

cenderung memilih solvabilitas yang rendah karena perusahaan tersebut artinya 

memiliki rasio yang kecil. Sedangkan penelitian Apsari et al. (2015) dan Mawei 

& Tulung (2019) menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Investor tidak tertarik pada solvabilitas yang tinggi, karena 

berarti perusahaan memiliki hutang lebih banyak dari pada modal. 

Kinerja keuangan yang ketiga ada aktivitas. Rasio ini memakai proksi 

Total Asset Turnover. Jika TATO semakin tinggi maka aset dalam 

menghasilkan laba semakin efektif, serta harga saham perusahaan tinggi (Utami 

& Welas, 2019). Harga saham semakin tinggi maka nilai PBV naik, juga ada 

kesempatan baik untuk investor dalam berinvestasi. Penelitian yang dilakukan 

oleh Rinnaya et al. (2016), Sintarini & Djawoto (2018), dan Andriani & 
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Panglipurningrum (2020) menyimpulkan bahwa aktivitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut memperlihatkan perputaran aktiva 

secara maksimal sehingga penjualan stabil. Sedangkan penelitian Utami & 

Welas (2019) dan Taslim (2016) menyimpulkan bahwa aktivitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dikarenakan perusahaan tidak menekan 

biaya operasi sehingga perusahaan memperoleh pengurangan laba.  

Kinerja keuangan yang keempat ada profitabilitas. Rasio ini 

memberikan informasi tentang keuntungan yang diperoleh dari penjualan serta 

prospek yang baik di masa depan, maka dari itu rasio ini diperlukan untuk 

perusahaan. Nilai profitabilitas semakin tinggi, maka memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas diukur dengan Net Profit Margin. NPM 

semakin naik maka kinerja perusahaan semakin produktif, serta investor 

semakin percaya dan menanamkan modal kepada perusahaan (Apsari et al., 

2015). Penelitian yang dilakukan oleh Apsari et al. (2015), Tikawati (2016), 

dan Ningsih (2019) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Rasio ini semakin tinggi maka pertumbuhan 

perusahaan dimasa depan baik. Sedangkan penelitian Irayanti & Tumbel (2014) 

dan Taslim (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasilnya dikarenakan nilai perusahaan menurun 

yang dilihat dari efektivitas manajemen. 

Tata kelola dan kinerja yang baik, sebaiknya perusahaan juga butuh 

untuk menganalisis risiko yang hendak terjadi. Salah satu caranya dengan 

menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko bagian dari tata kelola, 
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namun juga bisa mengamankan kinerja keuangan dari risiko tinggi. Pada 

perusahaan diperlukan manajemen risiko untuk memperlihatkan praktik GCG. 

Menurut ketua Lembaga Penjamin Simpanan, pada tahun 2020 ada 3 risiko 

yang dialami perbankan adalah risiko kredit macet, risiko likuiditas, dan risiko 

pasar. Pada keadaan itu seluruh masyarakat mengambil dananya dari bank 

dengan jumlah yang besar, sehingga membuat bank mengalami risiko kredit 

macet. Kemudian akibat dari biaya yang meningkat maka menimbulkan risiko 

likuiditas. Perbankan harus melakukan pencadangan untuk risiko pasar yang 

mempengaruhi neraca, profitabilitas rendah, serta modal terganggu. Perusahaan 

yang mengelola risiko dengan baik, salah satu usaha untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Devi et al. 2017), Pamungkas 

(2019), dan Supriyadi & Setyorini (2020) menyimpulkan bahwa manajemen 

risiko berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini memperlihatkan 

kinerja dalam menilai risiko menghasilkan sinyal positif untuk investor. 

Sedangkan penelitian Ardianto & Rivandi (2018) dan Mariani & Suryani (2018) 

menyimpulkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasilnya dikarenakan investor tidak memperhatikan informasi 

mengenai manajemen risiko. 

Nilai perusahaan bisa diukur dengan nilai harga saham dipasar, 

meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan juga meningkat. Pada 

penelitian ini nilai perusahaan dihitung dengan price book value. PBV yang 

semakin tinggi memperlihatkan kinerja perusahaan yang semakin baik, tingkat 
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kepercayaan pasar naik, juga membuat investor tertarik pada saham dan 

mengalami kenaikan harga saham (Utami & Welas, 2019). 

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

adalah memakai data terbaru 2016-2020 dari perusahaan perbankan di BEI, 

serta menambahkan variabel manajemen risiko. Perusahaan yang menerapkan 

manajemen risiko bisa mengurangi risiko atau kerugian, sehingga pengambilan 

keputusan berjalan lancar. Oleh karena itu manajemen risiko penting untuk 

menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka saya membuat penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance, Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, 

Profitabilitas, dan Manajemen Risiko terhadap Nilai Perusahaan”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah solvabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan? 

7. Apakah aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 
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8. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

9. Apakah manajemen risiko berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Menganalisis bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Menganalisis bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Menganalisis bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

5. Menganalisis bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Menganalisis bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

7. Menganalisis bahwa aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

8. Menganalisis bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 
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9. Menganalisis bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi kepada perusahaan 

untuk melakukan pengambilan keputusan didalam perusahaan. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang nilai 

perusahaan serta manfaat Good Corporate Governance, likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan manajemen risiko dalam laporan 

perusahaan, sehingga tidak salah pada saat mengambil keputusan investasi.  

3. Bagi peneliti 

Penelitian diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, 

serta wawasan dalam memahami bagaimana pengaruh Good Corporate 

Governance, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan 

manajemen risiko terhadap nilai perusahaan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini, maka kerangka pikir digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh good 

corporate governance, kinerja keuangan, dan manajemen risiko terhadap nilai 

perusahaan. Variabel good corporate governance memakai proksi komite 

audit, dewan komisaris, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial. Variabel 

kinerja keuangan memakai proksi likuiditas (CR), solvabilitas (DER), aktivitas 

(TATO), dan profitabilitas (NPM). Variabel manajemen risiko memakai proksi 

enterprise risk management. Lalu, nilai perusahaan memakai proksi price book 

value karena PBV banyak dipakai dalam mengambil keputusan investasi, serta 

bisa menunjukkan gambaran pergerakan saham. PBV memiliki nilai buku yang 

stabil bisa dibandingkan dengan harga pasar. Jika PBV meningkat, maka 
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kesejahteraan investor semakin meningkat, menunjukkan kinerja perusahaan 

baik, investor semakin tertarik pada saham, serta mengalami kenaikan harga 

saham. 

Komite audit bertugas untuk mengawasi laporan keuangan dari dewan 

komisaris, melaksanakan audit, manajemen risiko, memperhatikan mekanisme 

peningkatan kualitas informasi manajer. Komite audit yang baik 

memperlihatkan citra perusahaan, membuat minat investor meningkat, juga 

menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Jumlah komite audit yang semakin 

banyak, maka nilai perusahaan semakin naik. Maka dari itu, komite audit 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab memperhatikan 

manajemen saat mengendalikan perusahaan, wajib melakukan pelaksanaan 

akuntabilitas, dan melaksanakan strategi. Dewan komisaris yang semakin 

banyak, maka pengawasan perusahaan semakin baik, manajemen memiliki 

banyak saran, serta nilai perusahaan meningkat. Maka dari itu, dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Dewan direksi bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan operasi, 

membantu memberikan informasi kepada dewan komisaris. Dewan direksi 

yang semakin banyak, maka pengawasan kinerja semakin baik dan nilai 

perusahaan meningkat. Maka dari itu, dewan direksi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 
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Kepemilikan manajerial bisa mengurangi terjadinya masalah keagenan 

antara pemegang saham dengan kepentingan manajemen. Kepentingan 

pemegang saham dan manajemen disejajarkan dengan kepemilikan manajerial. 

Kepemilikan manajerial yang semakin banyak, maka manajemen lebih rajin 

dalam bekerja serta nilai perusahaan semakin naik. Maka dari itu, kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Likuiditas yang tinggi memperlihatkan bahwa perusahaan mampu 

mencukupi kewajiban jangka pendek. Ketika perusahaan dapat melunasi 

kewajibannya, maka bisa memberikan jaminan kepada kreditur untuk 

memberikan pinjaman serta perusahaan mampu menjaga usahanya agar tetap 

berjalan secara efisien. Likuiditas semakin tinggi, maka investor semakin 

percaya serta nilai perusahaan meningkat. Maka dari itu, likuiditas berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Solvabilitas memperlihatkan ada berapa banyak didalam perusahaan 

pemakaian hutang untuk pendanaan. Investor cenderung memilih solvabilitas 

yang rendah, karena perusahaan berarti memiliki risiko yang kecil. Solvabilitas 

yang semakin kecil, maka risiko perusahaan serta investasi semakin kecil serta 

nilai perusahaan naik. Namun, jika solvabilitas tinggi maka risiko semakin 

tinggi. Maka dari itu solvabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan.  

Aktivitas memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan 

semua aset terhadap hasil penjualan. Aktivitas semakin tinggi berarti 
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perusahaan bisa menghasilkan laba yang tinggi, sehingga investor semakin 

tertarik pada perusahaan dan memiliki dampak positif terhadap nilai 

perusahaan. Maka dari itu, aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas memberikan informasi tentang keuntungan yang 

diperoleh dari perusahaan. Profitabilitas semakin naik, maka kinerja 

perusahaan semakin produktif, investor semakin percaya dan menanamkan 

modal kepada perusahaan. Profitabilitas semakin tinggi, juga membuat 

pertumbuhan perusahaan di masa depan baik, serta nilai perusahaan semakin 

naik. Maka dari itu, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Manajemen risiko diperlukan perusahaan untuk memperlihatkan 

praktik GCG. Manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi risiko manajerial, 

pengurangan masalah kesulitan keuangan, serta mengatasi kekurangan 

investasi. Manajemen risiko bisa membuat pengambilan keputusan di 

perusahaan berjalan baik, yang membuat pengembalian modal meningkat serta 

nilai perusahaan naik. Maka dari itu, manajemen risiko berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

 

1.6 Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat agar memudahkan dalam memahami 

penulisan skripsi ini, berikut sistematika penulisan dalam setiap bab adalah: 
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BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan gambaran permasalahan pada penelitian ini, berisi 

tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berguna untuk 

penelitian ini yang berisi pengertian yang diambil dari jurnal – jurnal yang 

nantinya membantu penulis dalam penelitian, juga berisi penelitian terdahulu 

dan pengembangan hipotesis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari proses pengolahan data yang digunakan 

untuk metode pengumpulan data, dan melakukan analisis mengenai hasil uji 

data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan serta saran yang diberikan untuk mengembangkan peneliti 

selanjutnya. 


