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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan persaingan yang 

ketat dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk dapat mencapai tujuan 

dari perusahaan. Persaingan tersebut menuntut perusahaan manufaktur 

untuk melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Salah satu dari tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran 

pemilik perusahaan atau pemegang saham. Seperti dikemukakan oleh 

Salvatore (2005) bahwa “Tujuan utama perusahaan yang telah go public 

adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan”.  

Meningkatkan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang 

yang harus dicapai oleh perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting untuk 

perusahaan karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham. (Bringham dan Gapenski, 2006) 

Untuk perusahaan yang sudah go public peningkatan nilai perusahaan akan 

tercermin dari harga pasar saham karena investor dapat menilai perusahaan 

melalui pergerakan harga saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham 

berarti semakin tinggi pula tingkat pengembalian kepada investor. Semakin 

tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

tinggi menjadi keiinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai 

perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Dengan nilai perusahan yang tinggi tidak hanya meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada 

prospek perusahaan di masa mendatang. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan price to book value (PBV) 

yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai buku perlembar saham 

(Bringham dan Gapenski, 2006). PBV juga dapat diartikan sebagai hasil 
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perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. PBV yang 

tinggi akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan 

dan mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi. (Soliha 

dan Taswan, 2002) 

Menurut Jogiyanto (2003 : 79) semakin tinggi PBV, maka 

menunjukkan semakin besar kepercayaan pasar terhadap prospek 

perusahaan tersebut. untuk perusahaan yang berjalan baik, umumnya rasio 

ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih 

besar dari nilai bukunya. 

Aswath Damodaran (1997 : 108) menyatakan bahwa : 

- Nilai PBV yang lebih dari 1 dikatakan sebagai overvalued, yang 

berarti bahwa saham perusahaan dinilai lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai bukunya.  

- Nilai PBV kurang dari 1 diartikan sebagai undervalued, yang dapat 

diartikan bahwa saham perusahaan dinilai lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai bukunya.  

- Nilai PBV sama dengan 1 dapat diartikan bahwa saham perusahaan 

dinilai sama dengan nilai bukunya. 

PBV menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. 

Semakin tinggi rasio PBV maka semakin tinggi nilai perusahaan, dan 

mengidikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi. . 

 Tabel 1.1 dibawah ini merupakan data pendukung yang 

menunjukkan nilai perusahaan dengan rasio PBV dan rata-rata dari rasio 

PBV dari beberapa perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. 
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Tabel 1.1 

NILAI PERUSAHAAN  

Tahun 2011-2018 

No 
Nama 

Perusahaan 

Tahun Rata-

rata 

(x) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Polychem 

Indonesia Tbk 
0.88 0.46 0.28 0.22 0.11 0.16 0.30 0.32 0.34 

2 
Argo Pantes 

Tbk 
3.57 1.52 20.15 -7.68 -0.87 -0.54 -0.32 0.26 2.06 

3 
Century Textile 

Industry Tbk 
0.52 3.07 2.97 5.80 1.87 1.92 4.62 -6.24 1.81 

4 
Eratex Djaya 

Tbk 
-0.30 0.58 0.47 0.87 0.99 0.81 0.58 0.57 0.57 

5 
Ever Shine Tex 

Tbk 
1.25 0.91 1.95 1.71 1.37 0.88 0.78 0.71 2.39 

6 

Panasia Indo 

Resources Tbk 

d.h Panasia 

Indosyntex Tbk 

0.52 2.29 0.88 0.97 1.48 1.64 2.26 -3.66 0.79 

7 
Indo Rama 

Synthetic Tbk 
0.48 0.32 0.23 0.17 0.13 0.14 0.21 0.71 0.26 

8 
Apec Citra 

Centertex Tbk 
5.17 -9.02 -4.31 -0.70 -0.47 -0.12 -0.19 4.73 -0.5 

9 
Pan Brothers 

Tbk 
1.97 1.70 3.94 2.98 1.57 1.01 1.09 0.97 1.9 

10 

Asia Pasific 

Fibers Tbk d.h 

Polysindo Eka 

Persada Tbk 

-0.15 -0.08 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.07 

11 
Ricky Putra 

Globalindo Tbk 
0.34 0.30 0.29 0.28 0.27 0.24 0.23 0.24 0.27 

12 

Sunson Textile 

Manufacture 

Tbk 

0.70 0.55 0.34 0.47 0.28 1.75 1.70 2.33 1.02 

13 
Star Petrochem 

Tbk 
0.49 0.49 0.49 0.49 0.78 0.55 0.97 0.84 0.63 

14 
Tifico Fiber 

Indonesia Tbk 
0.91 1.02 0.67 1.21 0.78 1.10 1.31 0.95 0.99 

15 
Nusantara Inti 

Corpora Tbk 
0.09 0.11 0.01 0.10 0.10 0.11 0.07 0.08 0.08 
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Sumber: Data diolah ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 2014, 2015 

dan 2018 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari 15 perusahaan 

tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2011-2018, terdapat 66,67% 

perusahaan tekstil dan garmen yang memiliki rasio kurang dari satu. Dan 

hanya 33,33% perusahaan tekstil dan garmen yang memiliki nilai rasio lebih 

dari satu. Dan perusahaan manufaktur tekstil dan garmen  yang memiliki 

rata-rata nilai perusahaan terendah pada tahun 2011-2018 adalah Apec Citra 

Centertex Tbk dengan nilai perusahaan sebesar -0.5x. Dan perusahaan 

mnaufaktur tekstil dan garmen yang memiliki rata-rata nilai perusahaan 

tertinggi pada tahun 2011-2018 adalah Ever Shine Tex Tbk, dengan nilai 

perusahaan sebesar 2.39x. 

Dengan perusahaan yang memiliki nilai rasio yang kurang dari satu 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan tersebut rendah dan perusahaan yang 

mengalami penurunan nilai rasio menunjukan nilai perusahaan tersbut 

mengalami penurunan pula. Penurunan nilai tersebut tidak sesuai dengan 

harapan perusahaan dan pemegang saham yang menginginkan nilai 

perusahaan yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun agar 

kemakmuran pemegang saham meningkat dan perusahaan memiliki 

prospek yang bagus untuk ke depannya. 

Perusahaan yang memiliki rasio nilai perusahaan kurang dari satu 

menandakan bahwa harga pasar sahamnya lebih kecil dari nilai bukunya. 

Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai rasio kurang dari satu 

menunjukkan pasar yang kurang percaya akan prospek perusahaan tersebut 

dan dapat mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang rendah. 

Dampak dari perusahaan yang mempunyai nilai rasio kurang dari satu dan 

mengalami penurunan dari tahun ketahun yaitu akan menurunkan 

kepercayaan para investor dan calon investor terhadap perusahaan tersebut, 

sehingga investor yang telah ada mungkin akan beralih kepada perusahaan 
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lain yang memiliki prospek yang lebih bagus kedepannya dan kesempatan 

perusahaan untuk mendapatkan investor baru pun akan berkurang.  

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi, perusahaan dapat 

meningkatkan kemakmuran para pemegang sahamnya dan juga memiliki 

kepercayan dari investor. Namun ketika perusahaan tersebut mempunyai 

nilai perusahaan yang rendah dan dari tahun ketahun mengalami penurunan 

maka akan mengindikasi prospek perusahaan tersebut kurang baik. Maka 

dari itu penurunan nilai perusahaan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena 

pada akhirnya penurunan nilai perusahaan tersebut akan mempengaruhi 

keberlangsungan perusahaan tersebut kedepannya. Dan perusahaan harus 

melihat faktor-faktor yang dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut Johan (2012) terdapat beberapa aspek yanag dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya dari aspek keuangan yaitu 

profitabilitas. Profitabilitas adalah 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. 

Menurut Rahayu dan Sari (2018) ukuran perusahaan adalah salah 

satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari asset yang 

dimiliki suatu perusahaan. 

Tumirin (2007 : 17) menyatakan bahwa adanya penerapan good 

corporate governance akan mempengaruhi tercapainya nilai perusahan. 

Andari (2009 : 78) menyatakan bahwa “dividen merupakan salah 

satu keputusan penting untuk memaksimumkan nilai perusahaan disamping 

keputusan investasi dan struktur modal (keputusan pemenuhan dana)”. 
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Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan peneliti tertarik untuk 

meneliti faktor good corporate governance dan kebijakan dividen dalam 

pnelitian ini. 

Perusahaan korporasi yang memiliki ukuran relatif besar sering 

terjadi pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. 

Dan ketika terjadi pemisahan fungsi tersebut akan menimbulkan konflik 

antara principal dan agent yang sering disebut agency problem.  

Good Corporate Governance merupakan suatu konsep yang 

diajukan untuk mengatasi masalah keagenan. Good Corporate Governance 

berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan investor terhadap perusahaan 

(Emirzon, 2006). Good Corporate Governance menciptakan mekanisme 

dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian 

keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi stakeholder dan 

meningkatkan efesiensi bagi perusahaan (Nuswandari, 2009).  

Tumirin (2007 : 17) menyatakan bahwa adanya penerapan good 

corporate governance akan mempengaruhi tercapainya nilai perusahan. 

Menurut FCGI (Forum for Corporate Governanve in Indonesia) 

“merumuskan tujuan dari corporate governance  adalah untuk menciptakan 

nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (shareholder’s)”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Randy dan Juniarti (2013) 

menyatakan bahwa GCG yang diukur dengan GCG score berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, semakin tinggi GCG score 

menandakan bahwa semakin baik pengimplementasian GCG diperusahaan 

diikuti oleh naiknya harga saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Dyah dan Priantinah (2012) juga menunjukkan hasil bahwa GCG 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol 

ukuran perusahaan dan leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

periode 2007-2010, hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia 

memberikan premium lebih kepada perusahaan yang memberikan 

transparansi atas pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. 
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Semakin tinggi implementasi GCG semakin tinggi nilai perusahaan yang 

ditunjunkkan dengan tingginya harga saham perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan di Southern New Hampshire University 

oleh Aysun Ficici dan C. Bulent Aybar (2012) dengan sampel 54 

perusahaan yang berada di negara berkembang yang terletak di wilayah 

Asia, Eropa Timur dan Amerik Latin menujukkan bahwa corporate 

governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan menujukkan 

bahwa ketika perusahaan menerapkan good corporate governance maka itu 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

di lakukan oleh Kee-Hong Bae, Jae-Seung Baek, Jun-Kwoo Kang, dan Wei-

Lin Liu (2012) menujukkan hasil bahwa corporate governance berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Begitu pula dengan penelitian yang di lakukan 

oleh Manuel Ammann, David Oesch dan Markus M. Schmid (2011) 

menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Namun ada beberapa dari penelitian terdahulu yang menyebutkan 

bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan diantaranya yaitu, 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Haat, Raaman, dan Mahenthiran (2008) 

menyimpulkan antara independensi dewan komisaris, cross-directorship 

dewan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan dan 

berkolerasi negatif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan Tobin’s Q. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dan 

Wirakusuma (2007) yang menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan dengan pengungkapan CSR dan GCG sebagai variabel 

pemoderasi menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan 

dengan kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Amri dan Untara (2011) yang 

meneliti analisis pengaruh kinerja keuangan, GCG dan CSR yang 

menggunakan sampel perusahaan LQ-45 yang terdaftar di indonesia Stock 
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Exchange (IDX) tahun 2008-2010 menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Faktor selanjutnya, menurut Husnan dan Pudjiastuti (2012 : 14) yang 

mengungkapkan bahwa:  

Keputusan-keputusan keuangan yang diambil oleh para manajer 

keuangan yaitu: keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijkan dividen dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran 

pemilik perusahaan, yang ditunjukkan oleh meningkatkannya nilai 

perusahan, atau harga saham (bagi perusahaan yang go public). 

 

Andari (2009 : 78) pun menyatakan bahwa “dividen merupakan 

salah satu keputusan penting untuk memaksimumkan nilai perusahaan 

disamping keputusan investasi dan struktur modal (keputusan pemenuhan 

dana)”.  

Kebijakan dividen merupakan salah satu bentuk kebijakan dimana 

perusahaan mampu menetapkan proporsi laba yang diterima perusahaan 

untuk kemudian diberikan kepada investor sesuai dengan jumlah saham 

yang dimiliki. Walaupun perusahaan dapat memberikan jaminan mengenai 

nilai perusahaan kepada pihak investor melalui jumlah dividen yang 

dibayarkan, perusahaan juga perlu mempertimbangkan sebagian dana yang 

dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan. Hal tersebut diperkuat 

dengan teori dividen yang menyatakan adanya tiga perbedaan pandangan 

mengenai kebijakan pembayaran dividen oleh perusahaan. Ketiga 

pandangan tersebut berkaitan dengan besar kecilnya jumlah dividen yang 

dibayarkan kepada pihak investor, yaitu pertama dividen seharusnya 

dibayarkan sebesar-besarnya, kedua dividen seharusnya dibayar sekeci-

kecilnya, ketiga dividen seharusnya dibayarkan setelah semua kesempatan 

investasi yang memenuhi persyaratan dibelanjai. Perbedaan pandangan 

tersebut dikaitakan dengan langkah yang diambil perusahaan untuk 
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meningkatkan perusahaan dengan tetap memperhatikan keberadaan pihak 

investor selau pemilik modal perusahaan. (Senata, 2016 : 73). 

Michaely dan Michael (2012) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa kebijakan dividen merupakan segalanya namun tidak relevan 

terhadap manajer dan pasar. Dividen yang dibagikan biasanya 

dipresentasikan dalam Divident Payout Ratio (DPR). Dividend Payout 

Ratio inilah yangg menentukan besarnya dividen per lembar saham.  

Hal ini didukung dari hasil penelitian terdahulu yaitu Fenandar dan 

Surya (2012) menemukan hasil bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Dan 

penelitian yang dilakukan oleh Zangina Ishaaq (2009) dan Sri Hasnawati 

(2005) juga menunjukkan hubungan signifikan positif antara investment 

opportunity dan dividen terhadap nilai perusahaan. Begitu pula dengan 

penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Shaukat Malik dan Madeeha 

Maqsood (2015) bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhdap nilai 

perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Obaid Ur Rechman (2016).  

Namun, perbedaan hasil penelitian ditemukan oleh Rakhimsyah dan 

Gunawan (2011) bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sumanti 

dan Mangantar (2015) juga menemukan bahwa kebijkan dividen tidak 

berpengauh signifikan terhadap nilai perusahaan. Begitu pula dengan 

penelitian yang di lakukan oleh (2017) yang menunjukkan bahwa 

pembayaran dividen memiliki hubungan positif yang signifikan dengan 

nilai perusahaan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa belum ada 

simpulan yang sama dan masih ada perbedaan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, Pengaruh Good Corporate Governance dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Kasus Dibidang Manufaktur Tekstil 

dan Garmen yang Terdaftar Di BEI 2011-2018). 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran good corporate governance di perusahaan 

manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-

2018. 

2. Bagaimana gambaran kebijakan dividen di perusahaan manufaktur 

tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2018. 

3. Bagaimana gambaran nilai perusahaan di perusahaan manufaktur tekstil 

dan garmen yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2018. 

4. Bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap nilai 

perusahaan di perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2011-2018. 

5. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan di 

perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2011-2018. 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsi gambaran good corporate governance di 

perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2011-2018. 

2. Untuk mendeskripsi gambaran kebijakan dividen di perusahaan 

manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-

2018. 

3. Untuk mendeskripsi nilai perusahaan di perusahaan manufaktur tekstil 

dan garmen yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2018. 

4. Untuk memverifikasi pengaruh good corporate governance terhadap 

nilai perusahaan di perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2011-2018. 
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5. Untuk memverifikasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan di perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2011-2018. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, 

baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna konseptual bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengaplikasikan teori yang 

telah didapat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan dapat 

memberi dorongan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya 

mengenai pengaruh good corporate governance dan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perusahaan manufaktur tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dalam rangka perencanaan strategi di masa yang 

akan datang. Sebagai informasi seberapa besar pengaruh good 

corporate governance dan kebijakan dividen dalam upaya 

memaksimumkan nilai perusahaan. 

b. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengalaman serta sebagai sarana 

penerapan ilmu yang telah di peroleh, khususnya mengenai good 

corporate governance, kebijakan dividen dan nilai perusahaan. 

c. Bagi Bidang Keilmuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

dan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang 

berkaitan dengan good corporate governance, kebijakan dividen 

dan nilai perusahaan.  


