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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era perkembangan perindustrian yang semakin maju, maka semakin banyak 

juga jumlah dan macam-macam industri. Pesatnya perekonomian global saat ini 

menimbulkan persaingan usaha untuk mencapai laba yang sebesar besar-besarnya. 

Perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi, umumnya tidak berorientasi pada 

pencapaian laba yang maksimal, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dan kemakmuran pemiliknya. Tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan kemakmuran pemiliknya atau pemegang saham melalui 

peningkatan nilai usaha (Salvatore, 2005) . Dengan semakin baiknya nilai 

perusahaan maka perusahaan tersebut akan dipandang baik oleh investor. Usaha 

untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yaitu dengan penerapan Good 

Corporate Governance perusahaan yang baik berkaitan dengan upaya menarik 

investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan Good Corporate 

Governance perusahaan yang baik dalam perusahaan berdampak pada 

kesejahteraan para pemangku kepentingan (Stakeholders). 

Fenomena yang terjadi pada perusahaan industri barang konsumsi adalah 

peningkatan nilai IHSG pada perusahaan tersebut mengalami peningkatan 

dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang ini cukup diminati oleh para 

investor sebab telah  dibuktikan  melalui daya  tahan  sektor manufaktur terutama 

ditopang oleh sektor konsumer yang tumbuh 15% pada tahun 2016. Kenaikan ini  

ditopang oleh Unilever Indonesia Tbk (UNVR), Indofood CBP Sukses Makmur 
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Tbk (ICBP), Kimia Farma Tbk (KAEF), dan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

(AISA). Sektor konsumer ini merupakan kenaikan tertinggi  kedua  dari  sepuluh  

sektor  yang  ada.  Kinerja  sektor  konsumer  juga  lebih tinggi  dari  dua  sektor  

lainnya  yaitu sektor aneka  industri  dan  industri  kimia  dasar yang  juga  

menjadi  bagian  indeks  manufaktur untuk menginvestasikan dana milik mereka, 

dikutip dari  (https://investasi.kontan.co.id). 

Good Corporate Governance di Indonesia telah menjadi isu yang sangat 

global dalam perkembangannya. Good Corporate Governance merupakan sebuah 

alat dalam mengendalikan sebuah perusahaan untuk menghasilkan value added 

untuk para stakeholder karena dengan adanya Good Corporate Governance akan 

membentuk pola kerja manajemen yang lebih transparan, bersih dan lebih 

professional (Effendi, 2009). Perusahaan dengan pengelolaan yang baik dan 

transparan berarti sudah menerapkan implementasi Good Corporate Governance. 

Tidak hanya terfokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan Good 

Corporate Governance juga diharapkan juga dapat memberi manfaat kepada 

stakeholders, konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat 

tersebut. Dengan adanya penerapan Good Corporate Governance diharapkan 

bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu 

manfaat Good Corporate Governance diharapkan mampu mengusahakan 

keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan 

bagi perusahaan secara menyeluruh. Penerapan Good Corporate Governance juga 

bermanfaat untuk mengurangi agency cost yaitu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya terhadap manajemen 
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merupakan cost of capital sebagaimana dampak dikelolanya perusahaan secara 

sehat dan bertanggung jawab, dan meningkatkan nilai saham perusahaan, serta 

menciptakan dukungan stakeholder terhadap perusahaan. 

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya 

perusahaan untuk menghasilkan laba bagi investor. Profitabilitas dianggap penting 

karena profitabilitas sebagai indikator dalam mengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan sehingga dapat dijadikan acuan untuk menilai perusahaan (Sastrawan, 

2016). Perspektif teori sinyal menekankan bahwa perusahaan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan dengan memberikan sinyal kepada investor melalui pelaporan 

informasi terkait kinerja perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran akan 

prospek usaha di masa datang. Semakin tinggi angka profitabilitas yang tercantum 

pada laporan keuangan, berarti semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka 

akan mencerminkan kekayaan investor yang semakin besar dan prospek 

perusahaan kedepan dinilai semakin menjanjikan. Pertumbuhan prospek tersebut 

oleh investor akan ditangkap sebagai sinyal positif sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan di mata investor yang tercermin dari meningkatnya harga saham 

perusahaan. 

Dari tahun ke tahun diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Namun dalam kenyataannya perusahaan di Indonesia memiliki nilai 

perusahaan yang kecil dan  mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Naik turunnya 

fluktuasi nilai perusahaan yang terkadang terlalu jauh dapat menimbulkan 

masalah, seperti dalam pasar saham perusahaan akan kehilangan daya tariknya. 

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain board diversity, 
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corporate social responsibility, good corporate governance, kebijakan hutang, 

kebijakan deviden, keputusan investasi, keputusan pendanaan, profitabilitas, 

sekala perusahaan, umur perusahaan (Wafa, 2016). Faktor faktor tersebut dimana 

semuanya dapat dirangkum menjadi satu kesatuan dalam penerapan Good 

Corporate Governance melalui mekanisme seperti kepemilikan menejerial, 

kepemilikan institusional, kominsaris independen, karena mekanisme good 

corporate governance tersebut memang mekanisme tertinggi dalam menentukan 

kebijakan atau keputusan yang akan di ambil oleh perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

menunjukan bahwa kepemilikan menejerial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan sejalan dengan penelitian Jusriyani dan Raharjo (2013) menyatakan 

bahwa kepemilikan menejerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, 

sehubungan dengan hal tersebut hubungan antara good corporate governance 

dengan nilai perusahaan diduga dipengaruhi hal lain yang menjembatani 

hubungan good corporate governance dengan nilai perusahaan. Tabalujan (2002) 

menyatakan bahwa lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat 

lemahnya corporate governance yang diterapkan di Indonesia. Sejak saat itu, baik 

pemerintah maupun investor mulai memberi perhatian yang cukup signifikan 

terhadap praktek corporate governance sebagai salah satu upaya untuk 

melepaskan diri dari kerisis ekonomi. Peran dan tuntutan investor dan kresitor 

asing mengenai penerapan prinsip good corporate governance merupakan salah 

satu faktor pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan.  
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Penelitian Cici dan Siti (2016) hasil penelitian nilai perusahaan berpengaruh 

good corporate governance terhadapa nilai perusahaan dengan hasil positif. 

Tetapi dengan adanya good corporate governance mensyaratkan adanya tata 

kelola yang baik. Tata kelola yang baik mengambarkan bagaimana pusaha 

manajemen mengelola asset dan modalnya dengan baik agar menarik investor. 

Sehingga investor percaya bahwa transaksi di pasar modal terjadi dengan harga 

wajar. Kepercayaan ini kemudian diikuti dengan peningkatan likuiditas saham 

Jiambalvo (1996) dan penurunan biaya modal (Botosan dan A., 1997). Hal 

tersebut diharapkan memberika dampak positif pada nilai perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada obyek 

dan tahun yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya menggunakan obyek seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 

2017-2018. Positioning terkait urgensi penelitian ini menjadi penting untuk 

dilakukan karena ada alasan yang mendasar. Pertama, untuk mengatehui apakah 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan apabila menggunakan 

objek sektor industri barang konsumsi tahun 2017-2018. Kedua, untuk 

mengetahui good corporate governance dan profitabilitas yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk tujuan mendapat nilai yang baik dari pandangan stakeholder. 
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Pada penelitian ini, dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI, dikarenakan perusahaan yang bergerak di 

bidang ini cukup diminati oleh para investor sebab telah  dibuktikan  melalui daya  

tahan  sektor manufaktur terutama ditopang oleh sektor konsumer yang tumbuh 

15% pada tahun 2016. Kenaikan ini  ditopang oleh Unilever Indonesia Tbk 

(UNVR), Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Kimia Farma Tbk (KAEF), 

dan Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Sektor konsumer ini merupakan 

kenaikan tertinggi  kedua  dari  sepuluh  sektor  yang  ada.  Kinerja  sektor  

konsumer  juga  lebih tinggi  dari  dua  sektor  lainnya  yaitu sektor aneka  industri  

dan  industri  kimia  dasar yang  juga  menjadi  bagian  indeks  manufaktur untuk 

menginvestasikan dana milik mereka, dikutip dari  (https://investasi.kontan.co.id). 

Hal ini dikarenakan produk barang konsumsi selalu dibutuhkan dalam kehidupan 

manusia. Sadar atau tidak sadar, manusia pasti membutuhkannya. Adapun sub 

sektor industri barang konsumsi yaitu industri makanan dan minuman, industri 

kosmetik dan keperluan rumah tangga, industri rokok, industri farmasi, dan 

industri peralatan rumah tangga. sehingga, pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi dari tahun ke tahun laba bersih yang dihasilkan cenderung meningkat, 

peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan tersebut, guna mengetahui apakah pada 

perusahaan sektor tersebut good corporate governance dan profitabilitas 

perusahaan mampu mempengaruhi nilai di dalam perusahaan tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yaitu : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris indepen terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka 

terdapat manfaat secara teoritis dan praktis: 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan untuk membuktikan pengaruh good 

corporate governance dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai 

perusahaan. 

2. Manfaat praktis  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelian-

penelitian sebelumnya, dan menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya 

yang mempunyai kesamaan variabel yang diteliti. Dan diharapkan dapat 

memberi bukti empiris dan pengetahuan bagi perusahaan dalam 

penerapan prinsip Good corporate governance yang didalamnya terdapat 

indikator kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, serta pengelolaan profitabilitas yang baik untuk tujuan 

mendapatkan nilai perusahaan yang baik. Untuk investor sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan yang 

menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan merbitkan laporan 

keberlanjutan secara konsisten untuk menilai kinerja perusahaan dalam 

jangka panjang.  
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