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ABSTRACT 

This study aimed to examine the effect of good corporate governance, 

audit quality and profitability on the value of companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange 2012-2014. In this research there are three independent 

variables, good corporate governance, audit quality and profitability and one 

dependent variable is firm value. 

The sampling method used in this research is purposive sampling method. 

Total population included in this study were 466 companies, and then that meet 

the purposive sampling of ten companies. Type of regression model used in this 

study are multiple regression, and then to test the research in multiple regression 

using Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 20.0 for windows 

using the F test (Anova) and T test (partial). 

 

The results of these studies showed that both together in such a manner (F 

Test) all independent variables affect the firm value. Then in T Test  only variable 

that affects the profitability of the company's value significantly. While variable 

good corporate governance and audit quality does not affect the firm value. 

 

Keywords: Good Corporate Governance, Audit Quality, Profitability, Firm 

Value 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate 

governance, kualitas audit dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014. Dalam penelitian ini terdapat 3 

variabel independen yaitu good corporate governance, kualitas audit dan 

profitabilitas dan 1 variabel dependen yaitu nilai perusahaan. 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling. Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah 466 perusahaan dan kemudian yang memenuhi purposive sampling 

sepuluh perusahaan. Jenis model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi berganda, kemudian untuk menguji penelitian dalam regresi 

berganda menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20.0 

for windows dengan menggunakan uji F (Anova) dan uji T (parsial). 

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara berasama-sama (Uji 

F) semua variabel independen mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian dalam 

Uji T hanya variabel profitabilitas saja yang mempengaruhi nilai perusahaan 

secara signifikan. Sedangkan variabel good corporate governance  dan kualitas 

audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kata kunci :  Good Corporate Governance, Kualitas Audit, Profitabilitas, Nilai 

Perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan yang ketat antar perusahaan membuat setiap perusahaan semakin 

meningkatkan kinerjanya agar tujuannya dapat tercapai. Tujuan utama dari 

perusahaan yang telah go public yaitu untuk menghasilkan laba guna 

meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan (Gultom dkk 2013). Pada sebuah perusahaan yang 

telah go public, nilai perusahaan tercermin pada harga saham yang 

diperdagangkan di bursa efek. Ketika harga saham sebuah perusahaan meningkat, 

maka nilai perusahaan juga akan ikut meningkat (Febrianti, 2012). 

Selain dicerminkan dengan nilai pasar saham, nilai perusahaan dapat diukur 

melalui beberapa rasio. Salah satunya rasio Price to Book Value (PBV). PBV 

merupakan salah satu rasio keuangan yang cukup representatif untuk melihat 

penciptaan nilai oleh suatu perusahaan (Deriyarso, 2014). PBV merupakan 

perbandingan harga pasar saham dengan nilai buku saham. Perusahaan yang 

berjalan baik umumnya mempunyai PBV diatas 1, yang menunjukkan nilai pasar 

lebih tinggi dari nilai bukunya (Welley & Untu, 2015). Dengan semakin tinggi 

nilai PBV berarti perusahaan dapat dikatakan berhasil menciptakan nilai dan 

kemakmuran pemilik. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan, para pemilik atau pemegang saham 

menyerahkan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para profesional 



2 
 

 
 

atau manajer, hal ini dikarenakan para pemilik memiliki banyak keterbatasan. 

Diharapkan, dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada para 

profesional atau manajer mereka dapat menutup keterbatasan yang ada (Ahmad & 

Septriani, 2008). 

Namun pemisahan pengelolaan tersebut seringkali menimbulkan konflik 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana pihak manajemen 

perusahaan bekerja bukan untuk kepentingan para pemegang saham, melainkan 

bekerja untuk kesejahteraan manajemen perusahaan sendiri. Hal ini terjadi karena 

biasanya pemegang saham tersebar dan tidak memiliki kemampuan untuk 

langsung memantau dan mengontrol tindakan manajer. Selain itu, adanya asimetri 

informasi dimana manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang perusahaan 

dari pemegang saham menyebabkan manajer bertindak tidak untuk kepentingan 

para pemegang saham sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan (Siagian et al, 

2013). 

Padahal semakin ketatnya persaingan antar perusahaan menjadikan nilai 

perusahaan sesuatu yang penting dan nilai tambah tersendiri bagi suatu 

perusahaan. Dengan nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya 

pada kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan. Sehingga nilai 

perusahaan yang tinggi akan menjadi sinyal positif bagi investor yang akan 

menanamkan modal di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sebuah perusahaan 

harus menyusun perencanaan mengenai bagaimana cara meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga perusahaan tetap dapat dipercaya dan diminati oleh para 

investor. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 
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diantaranya adalah Good Corporate Governance (GCG), kualitas audit dan 

profitabilitas. 

Good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik 

merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat 

memberikan nilai tambah bagi semua stakeholder (Monks, 2003) dalam (Kaihatu, 

2006). Dengan penerapan mekanisme GCG akan meningkatkan pemantauan dan 

kontrol terhadap tindakan manajemen sehingga manajer akan menjalankan 

perusahaan demi kepentingan pemegang saham (Ashbaugh et al, 2004). Selain 

itu, mekanisme GCG tersebut dapat memaksa manajer untuk mengungkapkan 

informasi penting sehingga asimetri informasi antara manajer dan pemegang 

saham dapat diminimalkan (Siagian et al, 2013). 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwasanya good corporate governance 

mampu untuk menyelaraskan konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen 

perusahaan dengan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam 

rangka mendukung implementasi dan pengembangan good corporate governance, 

banyak didirikan lembaga penegak GCG di Indonesia. Salah satunya adalah The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). IICG berkontribusi dalam 

memasyarakatkan GCG di Indonesia dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang riset 

dan pemeringkatan, pendidikan dan pelatihan, publikasi dan promosi, serta 

konsultansi. 

Dalam bidang riset dan pemeringkatan IICG mengadakan sebuah penilaian 

terhadap implementasi GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil dari 

penilaian tersebut dilaporkan dalam sebuah laporan yang disebut Corporate 
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Governance Perception Index (CGPI) yang kemudian diumumkan di majalah 

SWA. Saat ini skor CGPI merupakan informasi yang dapat digunakan oleh 

investor sebagai bahan pertimbangan dan penilaian nilai saham sehingga dapat 

memicu pergerakan nilai saham perusahaan. Dengan skor CGPI yang tinggi para 

pemegang saham berharap semakin baiknya corporate governance perusahaan 

yang akan membuat kinerja perusahaan semakin baik sehingga diharapkan akan 

memberikan peningkatan nilai perusahaan (Utama & Rohman, 2013). 

Selain GCG, informasi yang diberikan perusahaan juga menjadi perhatian 

investor dalam pengambilan keputusan. Informasi ini umumnya berupa laporan 

keuangan. Untuk memastikan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen 

sesuai dengan standar akuntansi yang ada dan dapat dipercaya maka laporan 

keuangan harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Pihak yang 

melakukan audit atas laporan keuangan adalah akuntan publik. 

Menurut Dewata dkk, (2015) Untuk menghasilkan audit yang berkualitas, 

seorang akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup dan 

independensi yang baik. Khurana dan Raman (2004) dalam (Ardiana, 2014) 

berpendapat bahwa kemampuan untuk mendeteksi salah saji material dalam 

laporan keuangan adalah fungsi dari kompetensi auditor sementara kecenderungan 

untuk mengungkapkan salah saji material adalah fungsi independensi auditor. 

Maka semakin tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor akan 

meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, dengan meningkatnya 

kredibilitas dari laporan keuangan maka diharapkan akan berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan, dan  meningkatkan nilai perusahaan. 
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Selain good corporate governance dan kualitas audit faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu 

(Dewi & Wirajaya, 2013). Profitabilitas dipilih karena mencerminkan seberapa 

efektif pengelolaan perusahaan. Selain itu profitabilitas merupakan daya tarik 

utama bagi pemegang saham karena profitabilitas adalah hasil yang diperoleh 

melalui usaha manajemen atas dana yang di investasikan para pemegang saham.  

Menurut Sujoko & Soebiantoro (2007) Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan prospek perusahaan baik. Hal ini akan ditangkap oleh investor 

sebagai sinyal positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan 

investor terhadap perusahaan. Dengan demikian akan mempermudah manajemen 

perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk saham. Adanya kenaikkan 

permintaan saham suatu perusahaan, maka secara tidak langsung akan menaikkan 

harga saham tersebut di pasar modal. Meningkatnya harga saham pada pasar, 

maka akan meningkatkan nilai perusahaan (Hermuningsih, 2013). 

Berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya good corporate governance, 

kualitas audit, dan profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa 

penelitian juga telah dilakukan terkait pengaruh good corporate governance, 

kualitas audit, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Siagian et. al. (2013) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa good corporate governance memiliki 

hubungan positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil yang berbeda 

didapatkan Nuswandari (2009) yang menemukan bahwa good corporate 
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governance yang diukur dengan CGPI tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Kemudian penelitian terkait kualitas audit dengan nilai perusahaan yang 

dilakukan Putu Agus Ardiana (2014) menunjukan kualitas audit dengan indikator 

ukuran kantor akuntan publik berhubungan positif terhadap nilai perusahan. 

Namun hasil yang berbeda didapatkan Dewata dkk (2015) yang menyebutkan 

ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian mengenai hubungan profitabilitas dengan nilai 

perusahaan yang dilakukan (Susanti 2010; Jusriani & Raharjo 2013; Utama & 

Rohman 2013) menunjukan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil yang berbeda didapatkan Rianto Adi Putra (2014) yang 

menyebutkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa beberapa penelitian mengenai good 

corporate governance, kualitas audit, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

telah dilakukan. Akan tetapi, terdapat hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh good corporate 

governance, kualitas audit, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.  

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara rinci 

masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah  good corporate governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 
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3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas penelitian ini di lakukan dengan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan.  

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukanya penitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh 

pihak, diantaranya :  

1. Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance, kualitas audit 

dan profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi investor 

Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk menilai dalam 

pengambilan keputusan investasi yang direncanakan. 

3. Bagi akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi 

dalam melakukan penelitian yang sama. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembahasan yang 

dilakukan dalam penelitian ini yang disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menelaah berbagai 

konsep dan teori dari variabel penelitian, selain itu juga 

mengambarkan model dari penelitian, serta perumusan hipotesis 

sebagai jawaban teoritis terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya perlu diuji secara empiris. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraiakan tentang variable penelitian dan Operasional 

Variabel, Jenis dan Sumber Data yang diguanakan dalam 

penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, 

serta uraian tentang metode analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi hasil analisis. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan 

penelitian yang dilakukan. 


