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PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan perindustrian jasa yang mengampu hampir segenap agenda 

pembangunan perekonomi. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau perbankan sangat 

dipengaruhi oleh corporate governance (Arbaina, 2018).  Kondisi keuangan di Indonesia 

memburuk akibat munculnya kecurangan-kecurangan dan lemahnya praktik Good 

Corporate Governance pada bank (Dwiridotjahjon, 2009). Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Praktik GCG untuk Bank Umum (30 Januari 2006)  yang 

menentukan perusahaan perbankan melakukan GCG dalam menjalankan aktivitas 

perusahaannya. Peraturan tersebut diterbitkan dengan harapan mampu mendorong sektor 

perbankan dalam penerapan Good Corporate Governance  (Effendi, 2016). Hasil kinerja 

yang lebih bagus akan meningkatkan nilai perusahaan agar bisa membagikan laba untuk 

shareholders yang diperoleh dari penerapan GCG. 

 

Akan tetapi, pada kenyataannya laporan keuangan masih banyak terjadi penyelewengan 

oleh pihak pengelola bank (Putra & Kurniawati, 2018). Sehingga mengakibatkan 

berkurang kepercayaan investor. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk 

meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah satu 

penelitian yang membahas keterkaitan GCG dengan nilai perusahaan dilakukan oleh, 

Kumalasari dan Widyawati (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Sari & Wati (2018) bahwa kepemilikan manajerial dan ROA tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan sedangkan ROE berpengaruh terhadap  nilai perusahaan. 

 

Kinerja bank hitung menggunakan rasio keuangan, yang dapat mendukung manajemen  

dalam mengenali keberhasilan bank, melaksanakan fungsionalnya dan dapat menjadi 

alternatif pembanding kinerja bank oleh para pemangku kepentingan (Suyanti, 2018). 

Kinerja keuangan suatu perusahaan secara menyeluruh menjadi aspek penting dalam 

penilaian kinerja, begitu juga dengan perbankan. Investor dapat melihat nilai suatu 

perusahaan dari harga sahamnya (Sondakh & Morasa, 2019). Semakin tinggi harga saham 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham juga tinggi (Thaharah & Asyik, 2016). Ukuran perusahaan dapat menggambarkan 

skala besar kecilnya sebuah perusahaan karena ukuran perusahaan perusahaan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan (Manoppo & Arie, 2016). Ukuran perusahaan yang 

dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan 

dapat dilihat dari total aset.  

 

Eksplorasi terdahulu mengenai pengaruh Good Corporate Governance dan kinerja 

keuangan terhadap nilai perusahaan sudah sangat banyak dilakukan oleh penelitian 

terdahulu pada industri yang berbeda, seperti  penelitian yang dilakukan oleh Agung et al. 

(2021) dengan menggunakan variabel independen GCG dan CSR serta variabel 

dependennya adalah nilai perusahaan, yang dilakukan pada industri perbankan 

menyatakan bahwa GCG yang diukur menggunakan kepemilikan manajerial berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Octiana (2021) mengenai 

pengaruh GCG dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur 

sektor barang konsumsi menemukan bahwa GCG berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Rahmadani & Rahayu (2017) yang dilakukan 
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pada industri badan usaha GCPI menyatakan bahwa secara parsial GCG tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arniati (2019) dengan 

judul “Implementation of the Corporate Governance and Index Value of Manufacturing 

Companies in Stock Exchanges” yang kemudian dijadikan rujukan dalam penelitian ini. 

Memberikan hasil penelitian bahwa penerapan GCG dan perlindungan hak pemegang 

saham berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian-penelitian tersebut, maka peneliti terdorong 

membuat penelitian lebih dalam terkait pengaruh mekanisme Good Corporate 

Governance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderasi. Namun demikian, yang membedakan dengan penelitian ini 

yaitu objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019, dan menambahkan variabel independen yaitu 

kinerja keuangan serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Perusahaan 

perbankan dipilih karena perbankan, badan usaha keuangan yang fungsionalnya 

mengumpulkan modal dari publik serta mengalirkan ulang pada publik, majukan martabat 

masyarakat banyak.  

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai pengaruh mekanisme corporate 

governance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderasi pada industri bank terdaftar di BEI periode 2017-2019.  

 


