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MOTTO 
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(Q.S. Al-Insyirah, 6-8) 
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(James Thurber) 
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ABSTRAK 

 

Susanti, NIM. 1522100918, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten, “PENGARUH PROFITABILITAS DAN 

LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI 

BEI TAHUN 2017”. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, (2) pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan, (3) peran Good Corporate Governance dalam memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, (4) peran Good Corporate Governance 

dalam memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode 

purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 37 perusahaan. Metode 

analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji 

interaksi/MRA.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan namun likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan Good Corporate Governance terbukti mampu 

memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, Good 

Corporate Governance tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci: profitabilitas, likuiditas, nilai perusahaan, Good Corporate 

Governance. 
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ABSTRACT 

 

Susanti, NIM. 1522100918, Accounting Departement of Economics 

Faculty Universitas Widya Dharma Klaten, “PENGARUH PROFITABILITAS 

DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI 

BEI TAHUN 2017”. 

The main purpose of this study is to test (1) the effect of profitability on 

firm value, (2) the effect of liquidity on firm value, (3) the role of Good Corporate 

Governance in moderating the effect of profitability on firm value, (4) theo role of 

Good Corporate Governance in moderating the effect of liquidity on firm value. 

The sampling technique in this study was purposive sampling method 

with a total sample of 37companies. Data analysis method using multiple linear 

regression analysis and interaction test/MRA. 

The results showed that profitability had a positive effect on firm value 

but liquidity had a negative effect on firm value. While Good Corporate 

Governance id proven to be able to moderate the effect of profitability on firm 

value. However, Good Corporate Governance is not proven to be able to 

moderate the effect of liuidity on firm value. 

 

Keywords: profitability, liquidity, firm value, Good Corporate Governance. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan 

distribusi guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Berdirinya 

suatu perusahaan memiliki tujuan yang jelas sesuai dengan yang ingin dicapai 

oleh suatu perusahaan. Tujuan berdirinya perusahaan adalah memaksimalkan 

keuntungan, memakmurkan pemilik perusahaan, dan memaksimalkan nilai 

perusahaan yang tercermin pada harga saham. Nilai perusahaan merupakan 

kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses 

kegiatan dari sejak berdirinya perusahaan sampai saat ini yang berkaitan 

dengan saham. Perusahaan mengharapkan manajer keuangan akan melakukan 

tindakan terbaik bagi perusahaan agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan 

yang akan diikuti tingginya kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan 

tercermin pada harga harga saham. Semakin tinggi harga saham maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat 

profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Munawir (2016) menyatakan 

bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Apabila perusahaan memiliki 
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profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan banyak diminati oleh 

investor. Jika profitabilitas suatu perusahaan baik maka para stakeholders 

yaitu kreditur, supplier, dan investor dapat melihat sejauh mana perusahaan 

dapat menghasilkan laba dari hasil penjualan dan investai perusahaan. 

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan 

Return On Equity (ROE). Alasan menggunakan ROE karena rasio ini 

memperlihatkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola modal sendiri 

secara efektif. Dengan demikian, investor dapat mengetahui tingkat 

pengembalian modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi ROE berarti 

semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan 

tingginya laba perusahaan maka harga saham akan tinggi sehingga semakin 

baik pula nilai suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Juvianaletta 

(2016), Rinnaya, Andini, dan Oemar (2016), Lubis, Sinaga, dan Sasongko 

(2017), Rahmawati (2017), dan Andarwati (2018) menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dalam penelitian Hasibuan, Dzulkirom, dan Endang (2016) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu, dalam penelitian Thaib dan Dewantoro (2017) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Munawir (2016) menyatakan bahwa likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang 

harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
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kewajiban keuangan pada saat ditagih. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur 

dengan menggunakan Cash Ratio. Alasan menggunakan Cash Ratio karena 

rasio ini memperlihatkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan melibatkan kas sebagai acuannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Juvianaletta (2016), Thaib Dewantoro (2017) menunjukkan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

Lubis, dkk (2017), dan Andarwati (2018) menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, 

dalam penelitian Lumoly, Murni, dan Untu (2018) menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan erat kaitannya dengan Good Corporate 

Governance. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk 

mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan Good Corporate 

Governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan Good 

Corporate Governance yang baik memberikan persepsi positif terhadap 

investor yang membuat permintaan saham meningkat serta dapat 

mendongkrak harga saham.  

Selain itu, Good Corporate Governance juga bertujuan untuk 

menciptakan perusahaan yang berdaya saing tinggi serta menjamin 
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tercapainya pertumbuhan dan laba berkelanjutan. Dengan demikian, 

perusahaan dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditor yang akan 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan dimata investor. Sejak saat 

itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang 

cukup signifikan dalam penerapan Good Corporate Governance. Good 

Corporate Governance memiliki manfaat untuk meningkatkan nilai saham 

perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik 

dalam jangka panjang dan menciptakan dukungan para stakeholder (Daniri, 

2006) dalam Mawati, Hardiningsih, dan Srimindarti (2017). 

Dalam penelitian ini, Good Corporate Governance diukur dengan 

menggunakan dewan komisaris independen. Alasan menggunakan dewan 

komisaris independen karena dewan komisaris independen merupakan inti 

dari tata kelola perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan 

strategi perusahaan dan mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan 

(Aprianingsih, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan 

Purnamasari (2018) menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak 

memoderasi hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan, Akmalia, Dio, 

dan Hesti (2017) menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak 

mampu memoderasi hubungan pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan. 

Pemilihan terhadap variabel-variabel yang diduga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan pada penelitian ini didasarkan pada beberapa 

penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Juvianaletta (2016), Rinnaya, 
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dkk (2016), Hasibuan, dkk (2016), Lubis, dkk (2017), Thaib dan Dewantoro 

(2017), Akmalia, dkk (2017), Rahmawati (2017), Andarwati (2018), Mufidah 

dan Purnamasari (2018), dan Lumoly, dkk (2018). Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan ternyata masih banyak ditemukan perbedaan hasil dari tiap 

variabel yang diuji, sehingga penelitian ini ingin menguji kembali beberapa 

variabel profitabilitas, likuiditas, dan Good Corporate Governance yang 

masih mengalami ketidakkonsistenan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. 

Alasan penelitian ini mengambil obyek penelitian pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi karena pada perusahaan sektor ini 

mempunyai kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Menurut Budiman 

dan Malik (2018), sepanjang tahun 2017 sektor industri barang konsumsi 

menguat hingga 23,11%. Selain itu sektor industri barang konsumsi menjadi 

penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan perkembangan 

perusahaan yang pesat dan cepat maka perusahaan dapat menghasilkan laba 

yang tinggi sehingga investor semakin percaya bahwa jika modal yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut akan mendapatkan tingkat pengembalian 

sesuai dengan yang diharapkan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh 

Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Good 

Corporate Governance (GCG) sebagai Variabel Moderasi pada Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017”. 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017? 

3. Apakah peran Good Corporate Governance mampu memoderasi 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017? 

4. Apakah peran Good Corporate Governance mampu memoderasi 

pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

3. Untuk menguji peran Good Corporate Governance dalam memoderasi 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017. 
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4. Untuk menguji peran Good Corporate Governance dalam memoderasi 

pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

mengenai profitabilitas dan juga Good Corporate Governance berkaitan 

dengan nilai perusahaan kepada investor agar dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan pada saat akan menanamkan modalnya. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam upaya peningkatan nilai 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam melakukan penelitian tentang profitabilitas dan 

likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan Good Corporate Governance 

sebagai variabel moderasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

ini. 

1. Hasil dari analisis regresi linear berganda diperoleh thitung = 6,951 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan 

yang bagus sehingga baik investor maupun calon investor akan merespon 

positif perusahaan. Tingginya laba yang dihasilkan perusahaan akan 

meningkatkan permintaan saham yang akan mengakibatkan harga saham 

menjadi tinggi sehingga nilai perusahaan juga akan tinggi. 

2. Hasil dari analisis regresi linear berganda diperoleh thitung = -0,543 

dengan nilai signifikan sebesar 0,591 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi likuiditas perusahaan di atas titik optimal 

akan menyebabkan menurunnya nilai perusahaan yang diduga karena 

adanya kas menganggur yang tidak dimanfaatkan/dikelola oleh 

manajemen perusahaan dalam kegiatan operasional. Selain itu, baik 

investor maupun calon investor dalam melakukan investasi tidak 

memperhatikan tingkat likuiditas perusahaan karena rasio ini hanya 
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menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

3. Hasil dari analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi (uji 

interaksi/MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikan interaksi antara 

profitabilitas (ROE) dengan Good Corporate Governance sebesar 0,000 

< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance 

mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.  

Hal ini dikarenakan penerapan Good Corporate Governance merupakan 

bagian dari pengelolaan perusahaan yang meningkat. Dengan 

meningkatnya pengelolaan perusahaan maka kegiatan operasional 

perusahaan juga akan meningkat, sehingga laba yang dihasilkan 

perusahaan menjadi tinggi. 

4.  Hasil dari analisis regresi linear berganda dengan variabel moderasi (uji 

interaksi/MRA) menunjukkan bahwa nilai signifikan interaksi antara 

likuiditas (Cash Ratio) dengan Good Corporate Governance sebesar 

0,591 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya sebagian kecil saja perusahaan 

yang menerapkan Good Corporate Governance dengan baik (41%), 

sehingga peran Good Corporate Governance dalam menjamin dan 

mengawasi strategi perusahaan kurang berfungsi dengan baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran 

bagi beberapa pihak. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi investor, diharapkan selain memperhatikan profitabilitas perusahaan 

juga memperhatikan Good Corporate Governance suatu perusahaan 

dikarenakan Good Corporate Governance juga berkaitan dengan nilai 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan untuk terus meningkatkan profitabilitas 

perusahaan dari tahun ke tahun agar dapat memberikan kepercayaan bagi 

investor maupun calon investor. Selain itu, perusahaan diharapkan 

mampu mengelola kas dengan optimal agar dapat memakmurkan 

pemegang saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut ini. 

a. Menambah variabel penelitian, karena masih terdapat beberapa 

variabel lainnya yang juga mempengaruhi nilai perusahaan misalnya 

struktur modal, ukuran perusahaan, dan variabel lainnya. 

b. Menambah objek penelitian agar penelitian dapat memprediksi hasil 

penelitian di masing-masing sektor perusahaan mengenai nilai 

perusahaan. 
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c. Menambah periode penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih akurat dan dapat membandingkan hasil penelitian dari 

tahun ke tahun. 
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