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ABSTRAK :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Profitabilitas, Tax
Avoidence , dan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham dengan Corporate
Governance Perception Index (CGPI) sebagai variabel Intervening. Sampel dalam
penelitian ini adalah Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2018-2019. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan
metode purposive sampling untuk menentukan sampel dari 22 perusahaan sebagai
populasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
statistik deskriptif dengan program SEM – PLS versi 7.0 untuk Microsoft
Windows. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap

Corporate

Governance

Perception

Index.

Sedangkan

Ukuran

perusahaan, Tax avoidance berpengaruh terhadap Corporate Governance
Perception Index. Profitabilitas,

Tax avoidance,

Corporate Governance

Perception Index tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. Sedangkan Ukuran
Perusahaan berpengaruh terhadap Harga Saham. Profitabilitas , Tax avoidance
dan Ukuran Perusahaan secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap harga
saham dengan Corporate Governance Perception Index sebagai variabel
intervening.

Kata Kunci : Profitabilitas, Tax Avoidence , dan Ukuran Perusahaan terhadap
Harga Saham dengan Corporate Governance Perception Index
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemajuan ekonomi, inovasi teknologi dan tingkat persaingan yang
semakin tinggi mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja baik dibidang
keuangan maupun di non keuangan. Tujuan dari suatu perusahaan untuk
memperoleh profit atau laba demi kelangsungan perusahaan. Tujuan tersebut yang
membuat adanya persaingan yang semakin kompetitif, hal ini membuat kinerja
manajemen sangat diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan.
Salah satu cara untuk mempertahankan perusahaan adalah dengan menarik
investor untuk berinvestasi diperusahaan, investasi tersebut dapat menjadi
tambahan modal atau dana bagi perusahaan.
Pengukuran atas nilai perusahaan sangat diperlukan yang berdampak pada
pemegang saham. Salah satu tolak ukur kinerja keuangan perusahaan yaitu harga
saham. Menurut Rizkiyanto dan Martoatmodjo dalam Yunita dan Dina (2018)
menyatakan bahwa harga saham menjadi indikator tolak ukur kinerja manajemen
perusahaan. Harga saham adalah harga dari saham yang diperdagangkan di pasar
modal dan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan saham, dalam arti lain
harga saham akan bergerak searah dengan kinerja perusahaan, jika kinerja
perusahaan baik maka harga saham akan naik begitu pula sebaliknya. Harga
saham dapat dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu
faktor internal yaitu profitabilitas, tax avoidance, dan GCG (Good Corporate
Governance).
Para investor dalam berinvestasi mengharapkan suatu return terhadap
perusahaan. Peran manajemen sangat diperlukan menghasilkan return, return
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dapat dinilai dari perusahaan dalam memperoleh, mengelola, mempertahankan
sumber daya, dan kemampuan menciptakan value added dari sumber daya milik,
sumber daya tersebut terdiri dari tangible assets (asset berwujud) dan intangible
assets (asset tidak berwujud). Dengan adanya berbagai perusahaan luar Indonesia
yang berkiprah di bursa Indonesia mengharuskan perusahaan dalam negeri untuk
semakin meningkatkan nilai (value) dan kinerja (performance) perusahaannya
guna menghadapi persaingan yang semakin ketat. Tidak hanya pada kinerja
perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang.
Menurut Agus (2019) menyatakan bahwa salah satu rasio yang dapat
digunakan untuk menganalisi kinerja keuangan untuk memprediksi harga saham
yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan ukuran untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Salah satu ukuran dari rasio
profitabilitas yaitu Return On Equity (ROE) dimana rasio ini digunakan unutuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang
dimiliki. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula return yang akan diterima
oleh investor sehingga harga saham akan semakin tinggi.
Harga saham dipengaruhi jika ada permintaan saham yang meningkat, hal
ini dapat terjadi jika kinerja perusahaan semakin meningkat, salah satunya dengan
adanya peningkatan laba. Salah satu cara yang dapat meningkatkan laba dengan
mengurangi biaya pajak. Alternatif yang dapat dilakukan dengan melakukan tax
planning (perencanaan pajak) melalui tindakan penghindaran pajak (tax
avoidance) atau dengan cara penggelapan pajak (tax evasion). Menurut Lim
dalam Yunita dan Dina (2018) tax avoidance merupakan salah satu tindakan
penghematan pajak sehingga menjadikan kewajiban pajak yang minimal dengan
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memanfaatkan ketentuan perpajakan dan dilakukan secara legal tanpa melanggar
ketentuan perundang-undangan. Sedangkan tax evasion adalah penggelapan pajak
yang melanggar undang-undang. Dengan adanya tax avoidance diaharapkan biaya
pajak akan semakin kecil sehingga laba yang dihasilkan akan semakin tinggi.
Pada tahun 2018 harga saham mengalami penurunan, sehingga banyak
perusahaan yg secara tidak langsung mengalami penurunan kinerja. Hal ini
berlaku pula untuk perusahaan BUMN yg terdampak dengan turunnya harga
saham hal ini diungkapkan oleh Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan
mengatakan, yang menjadi pemberat IHSG adalah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi dan properti serta perbankan. Ia
mengatakan, jika dilihat dari penurunan harga saham secara year to date, maka
emiten-emiten BUMN dari sektor konstruksi dan properti-lah yang melemah
paling signifikan.

BUMN yg masuk dalam cgpi diharapkan dapat menjaga

stabilitas kinerja keuangan sehingga tidak terlalu berdampak pada turunnya harga
saham, yg didukung dengan beberapa variabel yg diduga memiliki pengaruh
terhadap harga saham.
Menurut Agoes (2011) Good Corporate Governance merupakan suatu
sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran direksi, pemegang
saham, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG berperan penting untuk menjaga
konsistensi, eksistensi dan loyalitas dari masyarakat kepada perusahaan.
Implementasi GCG sendiri dalam suatu perusahaan, perlu adanya proses
perencanaan yang menerapkan nilai-nilai yang membentuk budaya baru dalam
rangka menata kelola perusahaan. Dengan penerapan GCG yang baik dalam suatu
perusahaan, maka akan berdampak positif meningkatkan laba perusahaan. Dengan
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laba yang diperoleh, perusahaan mampu memberi deviden kepada para pemegang
saham, mengembangkan perusahaan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan
(Wahyuni et al., 2015). Dengan pengelolaan yang baik maka kinerja keuangan
yang juga akan semakin meningkat hal ini berdampak pada laba yang semakin,
akan menarik para investor agar berinvestasi dalam bentuk saham atau instrumen
keuangan lainnya. Saham ini akan menarik investor, karena investor akan
mendapatkan capital gain (Halim, 2016).
Perusahaan yang memiliki potensi menjadi pertimbangan tersendiri bagi
investor. Salah satunya dengan program CGPI (Corporate Governance
Perception Index), dimana lembaga ini memberikan apresiasi dan pengakuan
kepada perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance dengan
memberikan sertifikat CGPI award dan melabeli perusahaan sebagai perusahaan
terpercaya. Program CGPI ini diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG) yang bekerjasama dengan majalah SWA sebagai
media publikasi. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2001 dan didesain untuk
memacu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan good corporate
governance melalui perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement)
dengan melaksanakan evaluasi pada setiap prinsip pelaksanaan good corporate
governance. Dengan adanya program investor akan lebih tertarik pada perusahaan
yang masuk dalam program tersebut, hal ini dikarenakan reputasi dinilai memiliki
tata kelola yang baik. Dengan tata kelola perusahaan yang baik akan menbantu
meningkatkan kinerja keuangan sehingga laba yang diperoleh akan semakin
tinggi, dimana berdampak pada return yang tinggi bagi investor. Hal ini dapat
mempengaruhi nilai harga saham yang semakin meningkat.
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Beberapa penelitian terdahulu tentang harga saham diantaranya Elina et all
(2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap
penerapan GCG. Tri et al., (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dan
net profit margin berpengaruh terhadap harga saham. Noviananda dan Juliarto
(2019) hasil penelitian menyatakan bahwa Current Ratio dan ROA tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, serta tata kelola perusahaan
memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. Ade dan Ida (2019) hasil
penelitian menunjukkan bahwa Return On Equity dan Net Profit Margin memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Suhartono et al. (2018)
menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan dapat disimpulkan bahwa
variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham,
CGPI berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan CGPI dan ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Indawati (2018)
menyimpulkan bahwa Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG). Dinda dan Sonja (2017)
hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE secara signifikan berpengaruh terhadap
harga saham. Sedangkan Zaki et all., (2017) Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Ukuran
Perusahaan (UP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham
secara simultan. Kemudian, berdasarkan analisis parsial bahwa ROA dan UP
berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan DER tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan.
Peningkatan kinerja sangat diperlukan agar harga saham tetap stabil, oleh
karena itu pendeteksian atas aspek yang mempengaruhi harga saham sangat
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diperlukan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu
dimana variabel GCG diproksikan dengan indek CGPI (Corporate Governance
Perception Index). Oleh sebab itu penelitian ini membahas tentang Pengaruh
Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidence Terhadap Harga Saham
dengan Corporate Governance Perception Index sebagai Variabel Intervening
(pada perusahaan BUMN yang Masuk dalam CGPI tahun 2018-2019).
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka didapatkan
rumusan masalah sebagai beriku:
1. Apakah

Profitabilitas

berpengaruh

terhadap

Corporate

Governance

Perception Index ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Governance
Perception Index ?
3. Apakah tax avoidence berpengaruh terhadap Corporate Governance
Perception Index ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Harga Saham?
6. Apakah terdapat pengaruh tax avoidence terhadap Harga Saham?
7. Apakah Corporate Governance Perception Index berpengaruh terhadap
Harga Saham?
8. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham melalui Corporate
Governance Perception Index ?
9. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Harga Saham melalui
Corporate Governance Perception Index ?
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10. Apakah tax avoidence berpengaruh terhadap Harga Saham melalui Corporate
Governance Perception Index ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan malasah diatas maka ditentukan tujuan dari
dilakukannya penelitian ini yaitu:
1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap
Corporate Governance Perception Index.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan
terhadap Corporate Governance Perception Index.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh tax avoidence terhadap
Corporate Governance Perception Index.
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap
harga saham.
5. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan
terhadap harga saham.
6. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh tax avoidence terhadap
harga saham.
7. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Corporate Governance
Perception Index terhadap harga saham.
8. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap
harga saham melalui Corporate Governance Perception Index.
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9. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan
terhadap harga saham melalui Corporate Governance Perception Index.
10. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh tax avoidence terhadap
harga saham melalui Corporate Governance Perception Index.
1.4.2 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk:
1. Manfaat teoritis, sebagai bahan penambah referensi di bidang akuntansi
keuangan yang selalu dinamis. Hasil penelitian ini bisa memperkaya
kajian pustaka pada profitabilitas, ukuran perusahaan, tax avoidence dan
Corporate Governance Perception Index.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat untuk
berbagai kalangan, yaitu :
a) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam
pengelolaan keuangan yang lebih baik dan dapat juga digunakan
bagi investor untuk pertimbangan keputusan dalam berinvestasi.
b) Diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada calon
investor yang ingin menanamkan modal dalam bentuk saham kepada
perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel.
3. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk
penelitian selanjutnya dibidang akuntansi dan manajamen keuangan.

1.4 Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam pembahasan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah
serta tujuan dan kegunaan penelitian.
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Bab II : TINJAUAN PUSTAKA
Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan
umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran
serta hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN
Berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian
serta definisi operasionalnya, apakah jenis dan sumber data yag digunakan,
kemudiaan metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa yang
dilakukan.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran
umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik
serta pembahasan.

10

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN
Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah
dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat
menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
Menurut Tri et all., (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa
penghindaran pajak dan net profit margin berpengaruh terhadap harga saham.
Elina et all (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan GCCBS,
sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerapan GCG. Hasil
penelitian Rizal dan Agung (2019) menunjukkan bahwa Current Ratio dan ROA
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Tata kelola
perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap harga.
Menurut Ade dan Ida (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
return on equity dan net profit Margin memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap harga saham. Return on assets berpengaruh tidak signifikan terhadap
harga saham. Hasil penelitiaan Suhartono et al. (2018) menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, CGPI
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangakan secara bersama-sama
CGPI dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Menurut Indawati (2018) hasil penelitian menyatakan bahwa Return On
Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Corporate
Governance (GCG). Hasil penelitian Dinda dan Sonja (2017) menyatakan bahwa
secara simultan (uji F) variabel Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit
Margin (OPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per
Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial (uji t)

9
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variabel Gross Profit Margin (GPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
Muhammad Zaki et all., (2017) hasil penelitian menyatakan bahwa Return on
Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Ukuran Perusahaan (UP)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham secara simultan.
Kemudian, berdasarkan analisis parsial bahwa ROA dan UP berpengaruh positif
dan signifikan terhadap harga saham.

11

Berikut merupakan ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No

Nama /
Tahun

Judul
Penelitian

1.

Elina et all Pengaruh
Ukuran
(2020)
Perusahaan,
Leverage, dan
Profitabilitas
terhadap GCG
Bisnis
Syariah Bus
di Indonesia

2.

Tri
Mulatsari et
al. (2020)

Pengaruh Tax
Avoidance,
Kepemilikan
Institusi dan
Kinerja
Keuangan
terhadap
Harga Saham

3.

Rizal
Noviananda
dan Agung
Juliarto
(2019)

Pengaruh
Kinerja
Keuangan dan
Corporate
Governance
Terhadap
Harga Pasar
Saham

Tujuan
Penelitian
Untuk
mengetahui
seberapa besar
pengaruh
ukuran
perusahaan,
leverage, dan
profitabilitas
terhadap GCG
bisnis syariah
bus
di
indonesia
 untuk
mengetahui
apakah
terdapat
pengaruh
penghindaran
pajak,
kepemilikan
institusional
dan kinerja
keuangan
terhadap
harga saham
 untuk
menguji
pengaruh
kinerja
keuangan,
dan
tata
kelola
perusahaan
terhadap
harga pasar
saham.

Hasil Penelitian
 Ukuran perusahaan
dan leverage tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
penerapan GCCBS
 Profitabilitas
berpengaruh
signifikan terhadap
penerapan GCG

 Penghindaran
Pajak dan Net
Profit
Margin
berpengaruh
terhadap
harga
saham,
 Kepemilikan
Institusional dan
Earning Per Share
tidak berpengaruh
terhadap
harga
saham.
 Current Ratio dan
Roa
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham
 Tata
Kelola
Perusahaan
memiliki Pengaruh
Negatif Terhadap
Harga Saham
Debt To Equity
Ratio dan Total
Asset Turnover

Dilanjutkan di halaman berikutnya........
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...... Lanjutan tabel 2.1
No

4.

5.

6.

Nama /
Tahun

Judul
Penelitian

Ade Indah
Wulandari
dan Ida
Bagus
Badjra
(2019).

Pengaruh
Profitabilitas
Terhadap
Harga Saham
Pada
Perusahaan
Lq-45
Di
Bursa Efek
Indonesia
(Bei)
Suhartono
Pengaruh
et al. (2018) Corporate
Governance
Perception
Index dan
Ukuran
Perusahaan
Terhadap
Harga
Saham
PerusahaanPerusahaan
yang
Terdaftar di
The
Indonesian
Institute of
Corporate
Governance
dan Bursa
Efek
Indonesia

Indawati
(2018)

Analisis
Pengaruh
Kinerja
Keuangan
Terhadap
Good
Corporate

Tujuan
Penelitian

Hasil Penelitian
Berpengaruh Positif
Terhadap
Harga
Saham.
 Return On Equity
dan Net Profit
Margin memiliki
pengaruh
positif
signifikan terhadap
harga saham
 Return On Assets
berpengaruh tidak
signifikan terhadap
harga saham.
 pengaruh
ukuran
perusahaan dapat
disimpulkan bahwa
variabel
ukuran
perusahaan
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham.
 CGPI berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham.
 CGPI dan ukuran
perusahaan
berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham

untuk menguji
pengaruh
profitabilitas
terhadap harga
saham
pada
perusahaan
LQ-45
di
Bursa
Efek
Indonesia
(BEI).
untuk
mengetahui
apakah
terdapat
pengaruh
secara parsial
dan simultan
antara
Corporate
Governance
Perception
Index (CGPI)
dan
ukuran
perusahaan
terhadap harga
saham
perusahaan
yang terdaftar
di Indonesian
Institute
for
Corporate
Governance
(IICG)
dan
Bursa
Efek
Indonesia
(
BEI)
untuk
 Return On assets
mengetahui
(ROA)
analisis
berpengaruh
pengaruh
positif
dan
kinerja
signifikan
keuangan
terhadap Good
terhadap good
Dilanjutkan di halaman berikutnya........
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...... Lanjutan tabel 2.1
No

7.

Nama /
Tahun

Dinda
Alfianti A.
dan Sonja
Andarini
(2017)

Judul
Penelitian
Governance
Serta
Dampaknya
Terhadap
Nilai
Perusahaan

Tujuan
Hasil Penelitian
Penelitian
corporate
 Corporate
governance
Governance
serta
(GCG)
dampaknya
 Net Profit Margin
terhadap nilai
(NPM)
perusahaan
berpengaruh dan
signifikan
terhadap
Good
Corporate
Governance
 CR berpengaruh
dan
signifikan
terhadap
Good
Corporate
Governance
 Good Corporate
Governance
berpengaruh dan
signifikan
terhadap
nilai
perusahaan
Pengaruh
untuk
 Secara
simultan
Profitabilitas mengetahui
(uji F) variabel
Terhadap
pengaruh
Gross
Profit
Harga Saham profitabilitas
Margin
(GPM),
Pada
terhadap harga
Operating Profit
Perusahaan
saham
pada
Margin
(OPM),
Makanan
perusahaan
Return On Assets
Dan
makanan dan
(ROA), Return On
Minuman
minuman.
Equity
(ROE),
Yang
Earning Per Share
Terdaftar Di
(EPS) berpengaruh
Bursa Efek
signifikan terhadap
Indonesia
harga saham
 Secara parsial (uji
t) variabel Gross
Profit
Margin
(GPM), Return On
Assets
(ROA),
Return On Equity
(ROE),
Earning
Per Share (EPS)
berpengaruh
Dilanjutkan di halaman berikutnya........
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...... Lanjutan tabel 2.1
No

8

Nama /
Tahun

Judul
Penelitian

Muhammad Pengaruh
Zaki et all., Profitabilitas,
(2017)
Leverage
Keuangan
Dan Ukuran
Perusahaan
Terhadap
Harga Saham
(Studi Pada
Perusahaan
Manufaktur
Yang
Terdaftar Di
Bursa Efek
Indonesia
Periode
2005-2014)

Tujuan
Penelitian

tujuan
penelitian ini
adalah untuk
menguji dan
menganalisis
pengaruh
profitabilitas,
leverage
keuangan, dan
ukuran
perusahaan
terhadap harga
saham
pada
beberapa
perusahaan
manufaktur
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
selama periode
2005-2014,
baik
secara
simultan
maupun
parsial.

Hasil Penelitian
signifikan terhadap
harga saham
 variabel Operating
Profit
Margin
(OPM)
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham.
Hasil penelitian ini
menunjukkan
bahwa Return on
Assets
(ROA),
Debt to Equity Ratio
(DER), dan Ukuran
Perusahaan
(UP)
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap
harga
saham
secara
simultan.
Kemudian,
berdasarkan analisis
parsial bahwa ROA
dan UP berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap
harga
saham,
sedangkan
DER
tidak mempunyai
pengaruh
yang
signifikan.

Sumber : Tri Mulatsari et al. (2020), Rizal Noviananda dan Agung Juliarto
(2019), Ade Indah Wulandari dan Ida Bagus Badjra (2019),
Suhartono et al. (2018), Indawati (2018), Dinda Alfianti A. dan
Sonja Andarini (2017)
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada variabel
independen (X) yaitu profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan dan tax avoidence.
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Sedangkan untuk variabel intervening (Y) yaitu GCG. Objek yang diteliti yaitu
perusahaan BUMN yang masuk dalam index CGPI dan waktu penelitian pada
tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari
penelitian terdahulu, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi
hasil beberapa peneliti terdahulu.
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Stakeholder Theory
Stakeholder adalah kelompok individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi
oleh pencapaian tujuan sutau organisasi. Teori stakeholder merupakan teori yang
menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Dalam
mengembangkan stakeholder theory, Freeman dalam Susanto dan Tarigan (2013)
memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model yaitu: (1) model kebijakan
dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari
manajemen stakeholder.
Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi
persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang
dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan
bahwa, dalam model ini, stakeholder theory berfokus pada cara- cara yang dapat
digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan
stakeholdernya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan
analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin
berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk
badan regulator (government) dengan kepentingan khusus yang memiliki
kepedulian terhadap permasalahan sosial.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stakeholder teori merupakan
suatu teori yang mempertimbangkan kepentingan kelompok stakeholder yang
dapat memengaruhi strategi perusahaan. Pertimbangan tersebut memunyai
kekuatan karena stakeholder adalah bagian perusahaan yang memiliki pengaruh
dalam pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan
tersebut.
Teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja
keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan
memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan,
sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk
memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. Teori
stakeholder memiliki bidang etika dan manajerial. Bidang etika berargumen
bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh
organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh
stakeholder
2.2.2 Teori Keagenan
Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu
corporate governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan
hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari
terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep
Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan
menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori
agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen
dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab
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untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai
imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.
Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam
perusahaan

dimana

masing-masing

pihak

berusaha

untuk

mencapai

kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara
pihak manajemen dengan pihak principal. Teori keagenan menekankan pada
pentingnya pendelegasian wewenang yang diserahkan oleh prinsipal kepada
agen dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya pihak agen memiliki
kekuasaan dan kendali atas perusahaan sehingga pihak agen dituntut agar selalu
transparan dalam mengelola perusahaan. Salah satu bentuk dari tanggung
jawab pihak agen melalui penyerahan laporan keuangan atas kinerja
perusahaan.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan
tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer
perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat
mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan
investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek
daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di
proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang. Terdapat cara-cara
langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen
perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama,
pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan
dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham, hak voting
pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka.
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Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok
pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili
perusahaan) berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka.
Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi
2.2.3 Harga Saham
Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode
pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan
pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Salah satu konsep dasar
dalam manajemen keuangan adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai
manajemen keuangan adalah memaksimalisasi nilai perusahaan. Bagi
perusahaan yang telah go public, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara
memaksimalisasi nilai pasar harga saham yang bersangkutan. Dengan demikian
pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap
maksimalisasi kekayaan para pemegang saham.
Sartono (2011:192) menyatakan bahwa harga saham terbentuk melalui
mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham
mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik.
Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun.
Menurut Hartono (2013:157) pengertian dari harga saham adalah “Harga suatu
saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh
pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang
bersangkutan di pasar modal”.
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Menurut Brigham dan Houston (2011:231) harga saham adalah “Harga
saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan
pemegang

saham

diterjemahkan

menjadi

maksimalkan

harga

saham

perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus
kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika
investor membeli saham”. Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat
disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai
permintaan dan penawaran dipasar jual beli saham dan biasanya merupakan
harga penutupan.
2.2.4 Good Corporate Governance (GCG)
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman
Modal

dan

Pembinaan

BUMN

No.23/MPM.PBUMN/2000

tentang

pengembangan praktek Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi
yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang
dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka
mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Organization for Economic

Coorporation and Development (OECD) mendefinisikan corporate governance
sebagai struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer
menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut dan mengawasi kinerja.
Terdapat lima asas good corporate governance yang dikemukakan oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) untuk dapat mewujudkan tujuan
tersebut, yaitu:
a. Transparansi (Transparency)
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Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Sehingga perusahaan harus dikelola secara benar,
terukur

dan

sesuai

dengan

kepentingan

perusahaan

dengan

tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
The Indonesian Institute for Corporate Governance disingkat dengan IICG
berdiri pada tanggal 2 Juni 2000 atas prakarsa Masyarakat Transparansi Indonesia
(MTI), praktisi dan profesional, serta tokoh masyarakat yang memiliki visi dan
kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. IICG dibentuk untuk
memasyarakatkan konsep corporate governance dan manfaat penerapan prinsip-
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prinsip good corporate governance seluas-luasnya dalam rangka mendorong
terciptanya dunia usaha Indonesia yang beretika dan bermartabat. Wujud
kontribusi IICG tersebut dicanangkan dalam empat kegiatan utama, yaitu: (1)
Penelitian dan Pemeringkatan, (2) Pendidikan dan Pelatihan, (3) Publikasi dan
Promosi, serta (4) Penilaian dan Pengembangan. Salah satu program yang terus
menerus dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga sekarang adalah Corporate
Governance Perception Index (CGPI).
Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan
pemeringkatan penerapan good corporate governance pada perusahaanperusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan
meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance melalui perbaikan
yang berkesinambungan (continuous improvement) dengan melaksanakan
evaluasi dan benchmarking. CGPI telah diselenggarakan oleh IICG bekerjasama
dengan Majalah SWA sebagai program rutin tahunan sejak tahun 2001 sebagai
bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam
mewujudkan bisnis yang beretika dan bermartabat.
Penilaian

yang

dilakukan

terhadap

implementasi

good

corporate

governance secara terbatas mencakup aspek komitmen dan aturan main organ
perusahaan, sedangkan implementasi good corporate governance secara luas
mencakup aspek komitmen dan hubungan antara perusahaan dengan stakeholders.
Cara pandang seperti ini akan memperluas orientasi dan cakupan implementasi
good corporate governance yang memiliki konsekuensi pada waktu dan upaya
yang dibutuhkan dalam proses mewujudkan praktik terbaik. Mencermati
perkembangan dunia dan tuntutan terhadap pentingnya implementasi good
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corporate governance, CGPI menggunakan tema sentral yang berbeda pada setiap
tahun penyelenggaraan sebagai fokus perhatian guna mempermudah penilaian
oleh IICG dan sekaligus menjadi panduan bagi perusahaan untuk memberikan
prioritas dan langkah-langkah terarah agar implementasi good corporate
governance dapat dilakukan secara utuh dan menyeluruh, terintegrasi dan efektif.
Hasil keluaran dan pemeringkatan CGPI dalam bentuk laporan hasil riset dan
pemeringkatan CGPI dipublikasikan melalui penerbitan buku Best Practice oleh
IICG, perusahaan peraih The Indonesia Most Trusted Companies dipublikasikan
dalam Majalah SWA.
2.2.4.1 Indikator Penilaian Good Corporate Governance
Menurut The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG, 2012)
yang menyatakan bahwa : “Corporate Governance Perception Index (CGPI)
adalah pemeringkat penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada
perusahaan-perusahaan

di

Indonesia

melalui

perancangan

mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep

riset

yang

corporate

governance (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (continuous
improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (benchmarking).
Menurut Indonesia Institusie of corporate Governance (IICG) CGPI
menggunakan empat tahapan penilaian sebagai persyaratan penilaian yang wajib
diikuti oleh semua perusahaan. Empat tahapan tersebut yaitu :
a. “Corporate Governance Perception Index Self Assessment”
b. Kelengkapan dokumen
c. Penyusunan makalah dan presentasi
d. Observasi”.
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Dari kutipan di atas dapat dijelaskan penilaian proses riset dala penentuan
nilai corporate governance adalah sebagai berikut :
a. Self Assessment
Pengisian kuesioner Self Assessment terkait penerapan GCG. Tahapan
ini melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta pihak yang
berkepentingan

lainnya

(stakeholder)

dalam

memberikan

tanggapan

terhadap implementasi GCG perusahaan.
b. Kelengkapan dokumen
Penelusuran kelengkapan

dokumen

dan

bukti

yang

mendukung

penerapan GCG. Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhan
dokumen terkait penerapan GCG dan praktik bisnis yang beretika serta
kelengkapan sistem yang berlaku di perusahaan.
c. Penyusunan Makalah dan Presentasi
Pada tahapan ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang
kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait GCG dalam bentuk makalah dengan
memperlihatkan sistematika penyusunan yang telah ditentukan.
d. Observasi
Tahap klasifikasi dan konfirmasi data dan informasi seputar penilaian
melalui diskusi dan kunjungan ke perusahaan. Diskusi observasi melibatkan
dewan komisaris, dewan direksi, dan pimpinan manajerial perusahaan.
Berdasarkan IICG dalam Aprilia (2019) adapun bobot nilai yang digunakan
untuk menilai Good Corporate Governance sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Tahapan dan Bobot Nilai CGPI (Corporate Governance Perception Index)
No.

Indikator

Bobot

1.

Self Assesment

15%

2.

Kelengkapan dokumen

25%

3.

Penyusunan makalah dan presentasi

12%

4

Observasi ke perusahaan

48%

Tabel 2.3
Kategori pemeringkatan CGPI (Corporate Governance Perception Index)
Skor

Level Terpercaya

85,00 - 100

Sangat Terpercaya

70,00 - 84,99

Terpercaya

55,00 – 69,99

Cukup Terpercaya

2.2.5 Profitabilitas
Ardyansah dan Zulaikha dalam Oktaviana dan Solikhah (2019)
mengatakan jika profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan gambaran efisiensi
perusahaan untuk menghasilkan laba yang bersumber dari tingkat penggunaan
aset atau ekuitas perusahaan (Prapitasi dan Safrida, 2019). Menurut R. Agus
Sartono (2014:122) mengatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang
untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya
dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihasilkan
dari penjualan, total aset maupun ekuitas perusahaan. Menurut Fahmi (2017:
69) menyebutkan jika secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan
dalam menilai tingkat profitabilitas, diantaranya:
1.

Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan.
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Semakin baik grosss profit margin, maka semakin baik operasional
perusahaan.
2.

Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu
penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak
dibandingkan dengan penjualan.

3.

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba yang
tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan
efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat
keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri
atau pemegang saham perusahaan.

4.

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana kemampuan perusaahaan menghasilkan laba dari
aset yang dipergunakan oleh perusahaan.
Penelitian saat ini, profitabilitas yang digunakan adalah return on assets

(ROA), karena Return On Assets (ROA) dapat mengukur keuntungan bersih
yang diperoleh dari penggunaan aset. Kasmir (2017: 201) menyebutkan jika
return on assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset
yang dimilikinya. Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan
untuk

mengukur

kemampuan

perusahaan

menghasilkan

laba

dengan

menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan
biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Cahyono et al., 2016). Berdasarkan
uraian di atas dapat disimpulkan jika bahwa return on assets (ROA) adalah
rasio yang dapat menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan
dengan menggunakan jumlah aset yang dimilikinya. Return on assets yang
meningkat menunjukkan perusahaan mampu mengefesiensikan aset yang
dimiliki sehingga dapat menghasilkan laba yang besar.
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2.2.6 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan (firm size) merupakan suatu skala yang dapat
mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut
berbagai cara seperti total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan
jumlah penjualan (Yudea, 2018). Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengatakan
jika ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya
perusahaan yang dapat dinilai dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah
karyawan dan nilai total aset. Prapitasari dan Safrida (2019) menyebutkan
bahwa ukuran perusahaan (firm size) dapat dikategorikan besar atau kecil
dengan berdasarkan jumlah aset.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika ukuran perusahaan
(firm size) merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan besar atau
kecilnya suatu perusahaan dengan menilai dari jumlah aset perusahaan. Tahap
kedewasaan perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar
total aset menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai prospek baik dalam
jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa
perusahaan lebih stabil dan lebih mampu untuk menghasilkan laba dibanding
perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani dalam Rachmawati dan
Triatmoko, 2007). Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset
yang dimiliknya (Permata et al. 2018). Umumnya ukuran perusahaan (firm
size) diproyeksikan dari kepemilikan total aset karena kuantitas total aset
memiliki jumlah yang paling besar apabila disejajarkan dengan variabel
keuangan lainnya (Prapitasari dan Safrida, 2019).
2.2.7 Tax Avoidance
Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan perencanaan pajak yang
dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi
dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku (Halim, 2016: 8). Tax avoidance adalah
suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak
dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan
suatu negara (Gusti Maya Sari dalam Handayani, 2018). Wajib pajak
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melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) dengan cara mentaati aturan
yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundangundangan perpajakan. Pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan secara
hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi
penerimaan negara dari sektor pajak. (Ngadiman dan Puspitasari dalam Putri
dan Putra, 2017).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika tax avoidance bukan
pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan karena wajib pajak
mengurangi atau mengecilkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahankelemahan dari ketentuan perpajakan. Yudea (2018) menyebutkan untuk
mengukur pajak efektif dengan menggunakan pembayaran pajak secara kas
sebagai proksi atas manajemen pajak. Sehingga, dengan alasan tersebut
penelitian saat ini dalam mengukur tax avoidance dengan menggunakan proksi
Cash Effective Tax Rate (CETR). Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan
rasio pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak (Fitria
dan Handayani, 2019). Cash Effective Tax Rate (CETR) yang digunakan adalah
yang memiliki nilai dibawah 1 (Puspita dan Febrianti, 2017). Semakin tinggi
tingkat persentase Cash effective tax rate (CETR) yaitu mendekati tarif pajak
penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah
tingkat tax avoidance perusahaan.
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2.3 Kerangka Konsep Penelitian
Berdasarkan dari beberapa peneliti terdahulu yang telah diuraikan diatas,
maka didapatkan kerangka konseptual yang disusun oleh peneliti untuk
menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran
perusahaan, dan tax avoidance. Variabel intervening yaitu GCG, serta variabel
dependen yaitu financial distress, ditunjukkan pada gambar 2.1 seperti berikut:
Gambar 2.1
Kerangka konsep

H8

X1
H1

H9

X2

H2

H4
H5

Z

Y

H6
H3
H10

X3
H7

Keterangan:
X1: Profitabilitas

Pengaruh secara langsung

X2: Ukuran Perusahaan
langsung

Pengaruh secara tidak

X3: Tax Avoidance
Y : Harga Saham
Z : Corporate Governance Perception Index
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2.4 Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Governance Perception
Index
Kasmir (2017: 201) menyebutkan jika Return On Assets (ROA)
merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimilikinya.
Berdasarkan penelitian Indawati (2018) menunjukkan bahwa Return On assets
(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Corporate Governance
(GCG), hal ini disebabkan pendapatan yang baik memiliki pengaruh yang baik
terhadap GCG perusahaan, hal ini menandakan bahwa pasar dan investor akan
melihat pendapatan sebagai tolak ukur seberapa baik kinerja perusahaan tersebut.
Sehingga semakin baik ROA perusahaan maka GCG dalam perusahaan juga
semakin baik, hal ini sejalan dengan stakeholder teori yang mempertimbangkan
kepentingan kelompok stakeholder yang dapat memengaruhi strategi perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diajukan sebagai berikut.
H1: Variabel Profitabilitas Berpengaruh terhadap Corporate Governance
Perception Index
2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Governance
Perception Index
Elina et all (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan GCG. Ukuran
perusahaan (firm size) merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan
perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti
total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Yudea,
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2018). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik GCG dalam suatu
perusahaan, hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan semakin
mendorong

perusahaan

dalam

menerapkan,

dimana

manajemen

yang

pertanggungjawab dalam pengelolaan perusahaan demi tercapainya tujuan
perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diajukan
sebagai berikut.
H2: Variabel Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Corporate
Governance Perception Index
2.4.3 Pengaruh Tax Avoidence terhadap Corporate Governance Perception
Index
Menurut Halim (2016: 8) tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan
perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek
pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dimana penentuan tax avoidance
sangat mempengaruhi pengambilah keputusan oleh stackholder dan manajemen
pertusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga yang diajukan
sebagai berikut.
H3: Variabel Tax Avoidence Berpengaruh terhadap Corporate Governance
Perception Index
2.4.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham
Kasmir (2017: 201) menyebutkan jika return on assets (ROA) merupakan
rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Rizal dan Agung
(2019) menunjukkan bahwa Current Ratio dan ROA tidak berpengaruh signifikan
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terhadap harga saham. Menurut Ade dan Ida (2019) hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh tidak signifikan terhadap harga
saham. Muhammad Zaki et all., (2017) hasil penelitian menyatakan bahwa Return
on Assets

(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.

Semakin tinggi ROA perusahaan maka semakin baik pula pengelolaan aset
perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga laba perusahaan akan semakin
meningkat dan dapat mempengaruhi harga saham, dimana stackholder akan
tertarik untuk berinvestas. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat yang
diajukan sebagai berikut.
H4: Variabel Profitabilitas Berpengaruh terhadap Harga Saham
2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham
Hasil penelitiaan Suhartono et all,. (2018) menunjukkan bahwa pengaruh
ukuran perusahaan dapat disimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga
saham. Sedangkan Muhammad Zaki et all., (2017) hasil penelitian menyatakan
ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.
Ukuran

perusahaan

(firm

size)

merupakan

suatu

skala

yang

dapat

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut
berbagai cara seperti total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah
penjualan (Yudea, 2018). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kelima yang
diajukan sebagai berikut.
H5: Variabel Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Harga Saham
2.4.6 Pengaruh Tax Avoidence terhadap Harga Saham
Menurut Halim (2016: 8) tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan
perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek
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pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Mulatsari et all., (2020)
hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap
harga saham. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keenam yang diajukan
sebagai berikut.
H6: Variabel Tax Avoidence Berpengaruh terhadap Harga Saham
2.4.1 Pengaruh Corporate Governance Perception Index terhadap Harga
Saham
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman
Modal

dan

Pembinaan

BUMN

No.23/MPM.PBUMN/2000

tentang

pengembangan praktek Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi
yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang
dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka
mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Hasil penelitiaan Suhartono et all.,
(2018) menunjukkan bahwa pengaruh CGPI berpengaruh signifikan terhadap
harga saham. Manajemen perusahaan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
GCG sehingga dapat memperoleh CGPI yang tinggi sehingga kepercayaan
pemegang saham (stackholder) semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka
hipotesis ketujuh yang diajukan sebagai berikut.
H7: Variabel Corporate Governance Perception Index Berpengaruh terhadap
Harga Saham

33

2.4.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham Melalui Corporate
Governance Perception Index
Berdasarkan hasil penelitian Ade dan Ida (2019) menunjukkan bahwa
return on assets berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Muhammad
Zaki et all., (2017) hasil penelitian menyatakan bahwa Return on Assets (ROA)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan menurut
Suhartono et all., (2018) menunjukkan bahwa pengaruh CGPI berpengaruh
signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian diatas pengaruh
profitabilitas diharapkan dapat signifikan, karena dengan adanya GCG yang baik
diharapkan pula ROA dalam perusahaan juga semakin meningkat. Hal ini
dipengaruhi pengelolaan GCG yang baik dapat memungkinkan kinerja
manajemen perusahaan juga semakin baik, sehingga laba dapat semakin tinggi
dan harga saham dapat naik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketujuh
yang diajukan sebagai berikut.
H8: Variabel Profitabilitas Berpengaruh terhadap Harga Saham Melalui
Corporate Governance Perception Index
2.4.9 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham Melalui
Corporate Governance Perception Index
Muhammad Zaki et all., (2017) hasil penelitian menyatakan ukuran
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Menurut
Suhartono et all (2018) menunjukkan bahwa pengaruh CGPI berpengaruh
signifikan terhadap harga saham. Ukuran suatu perusahaan tidak menjadikan
surutnya tekad dalam peningkatan nilai suatu perusahaan, karena setiap
perusahaan memiliki segmentasi dan tujuan yang berbeda-beda begittu pula dalam
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menjaga rasio keuangan perusahaan (Muammar, et all., 2019) Ukuran perusahaan
(firm size) merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan
menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara baik dari segi total aset
atau total penjualan perusahaan. Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka
semakin besar pula aset yang dimiliki perusahaan, dengan adanya pengelolaan
perusahaan sesuai dengan prinsip GCG diharapkan dapat menghasilkan laba dari
pengelolaan aset tersebut. Semakin tinggi laba perusahaan semakin banyak
investor yang tertarik berinvestasi pada perusahaan, sehingga harga saham akan
naik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketujuh yang diajukan sebagai
berikut.
H9: Variabel Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Harga Saham
Melalui Corporate Governance Perception Index
2.4.10 Pengaruh Tax Avoidence terhadap Harga Saham Melalui Corporate
Governance Perception Index
Menurut Mulatsari et all., (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa
penghindaran pajak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan menurut
Suhartono et all., (2018) menunjukkan bahwa pengaruh CGPI berpengaruh
signifikan terhadap harga saham. Tax avoidance merupakan perencanaan pajak
yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi
dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang
berlaku. Sedangkan ada dasarnya fungsi GCG yaitu untuk mengatur dan
mengendalikan

perusahaan

melalui

pihak-pihak

yang

berkepentingan.

Pengelolaan GCG yang baik dapat mencegah adanya tindakan yang agresif dalam
pengelolaan pajak, sehingga meminimalkan risiko penggelapan pajak. Dengan
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pengelolaan pajak yang baik diharapkan laba perusahaan dapat meningkat.
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketujuh yang diajukan sebagai berikut.
H10: Variabel Tax Avoidence Berpengaruh terhadap Harga Saham Melalui
Corporate Governance Perception Index
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian
kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan (Sugiyono, 2019: 16). Penelitian ini termasuk jenis penelitian berbetuk
asosiatif dengan tipe kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab dan akibat yang
ada (Sugiyono, 2019: 66). Penelitian ini terdapat 4 variabel yaitu Profitabilitas, tax
avoidance , ukuran perusahaan dan Corporate Governance Perception Index.
3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif. Data
kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2019: 9). Sumber data
yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono
(2019: 194) menyebutkan bahwa sumber sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.
Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan
perusahaan makanan dan minuman yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode tahun 2018-2019, yang dapat diperoleh dengan mengakses
www.idx.co.id. Data yang digunakan berupa Earning After Tax (EAT), aset,
pembayaran pajak, dan index CGPI
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3.3 Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian saat ini dilakukan dengan teknik
pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi dilakukan
dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian,
dimana data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan
melalui

website

resmi IICD

Corporate

Governace

and

Award

yaitu

www.iicd.or.id.
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian
3.4.1 Populasi Penelitian
Menurut Muis (2009:169) populasi, yaitu sekelompok orang, kejadian atau
gejala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Pada penelitian ini populasi
yang digunakan adalah perusahan BUMN periode 2018-2019 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 22
perusahaan.
3.4.2 Sampel Penelitian
Menurut Suharjo (2013:7) sampel adalah bagian dari popolasi yang
menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan
metode purposive sampling atau sering disebut dengan pengambilan sampel
berdasarkan kriterian (Suharyadi dan Purwanto, 2009:17). Kriteria yang
digunakan untuk penelitian ini adalah
a. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20182019.
b. Perusahaan BUMN yang masuk dalam CGPI periode 2018-2019.
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c. Perusahaan BUMN yang tidak megalami kerugian periode 2018-2019
d. Perusahaan BUMN yang memiliki nilai CETR kurang dari 1.
Tabel 3.1
Sampel Penelitian
Kriteria

Jumlah

Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2018-2019

22

Perusahaan BUMN yang masuk dalam CGPI periode 2018-2019.

17

Perusahaan BUMN yang tidak megalami kerugian periode 20182019

1

Perusahaan BUMN yang memiliki nilai CETR lebih dari 1

0

Sampel Penelitian

16

3.5 Definisi Operasional
3.5.1 Variabel Dependen
Menurut Sugiyono (2019: 69) dijelaskan bahwa variabel terikat (dependen)
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel
bebas (independent). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini
adalah Harga Saham.
3.5.1.1 Harga Saham
Harga saham menurut Fahmi (2015:84), yaitu: “Harga saham
menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang
saham diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga
saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan
diterima di masa depan oleh investor “rata-rata” jika investor membeli saham.”
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3.5.2 Variabel Independen
Sugiyono (2019: 69) menjelaskan bahwa variabel bebas (independen)
merupakan variabel yang mempengaruhi atau timbulnya variabel terikat
(dependen). Variabel independen pada penelitian ini adalah Profitabilitas, Tax
Avoidance dan ukuran perusahaan
3.5.2.1 Profitabilitas
Ardyansah dan Zulaikha dalam Oktaviani dan Solikhah (2019)
mengatakan jika profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. Penelitian saat ini, profitabilitas yang digunakan
oleh penulis adalah return on assets (ROA), karena return on assets (ROA)
dapat mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset.
Return on assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan
menggunakan aset yang dimilikinya (Kasmir, 2017: 201). Menurut Cahyono et
al., (2016) return on assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan
total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya
untuk mendanai aset tersebut.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan jika return on assets
(ROA) adalah rasio yang dapat menunjukkan besarnya laba yang diperoleh
perusahaan dengan menggunakan jumlah aset yang dimilikinya. Return on
assets yang meningkat menunjukkan perusahaan mampu mengefesiensikan
aset yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan laba yang besar. Menurut
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Susanti dan Saputra (2015) menyebutkan jika rumus untuk menghitung return
on assets (ROA) adalah sebagai berikut:

3.5.2.2 Tax Avoidance
Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan perencanaan pajak yang
dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi
dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku (Halim, 2016: 8). Menurut Yudea (2018)
menyebutkan jika rumus untuk menghitung cash effective tax rate (CETR)
adalah sebagai berikut:

3.5.2.3 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan (firm size) merupakan suatu skala yang dapat
mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut
berbagai cara seperti total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan
jumlah penjualan (Yudea, 2018). Tahap kedewasaan perusahaan dapat
ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa
perusahaan mempunyai prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu
untuk menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil
(Indriani dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Semakin besar perusahaan
maka semakin besar total aset yang dimiliknya (Permata et al. 2018).
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Umumnya

ukuran

perusahaan

(firm

size)

diproyeksikan

dari

kepemilikan total aset karena kuantitas total aset memiliki jumlah yang paling
besar apabila disejajarkan dengan variabel keuangan lainnya (Prapitasari dan
Safrida, 2019). Menurut Yudea (2018) menyebutkan jika rumus untuk
menghitung ukuran perusahaan (firm size) adalah sebagai berikut:

3.5.3 Variabel Intervening
Menurut Sugiyono (2019: 70) disebutkan bahwa variabel intervening
adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.
Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak diantara variabel
independen dan variabel dependen, sehingga variable independen secara tidak
angsung mempengaruhi timbulnya variabel dependen. Variabel independen
pada penelitian ini adalah Corporate Governance Perception Index (GCPI)
yang diproksikan dengan return on assets.
3.5.4 Corporate Governance Perception Index (GCPI)
Menurut laporan tahunan IICG (2016 : 2) : “CGPI adalah program riset
dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia
melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas
penerapan konsep tata kelola”.
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3.6 Teknik Analisis Data
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2019: 206) menyebutkan bahwa analisis statistik deskritif
adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Deskripsi data pada penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata, maksimum dan
minimum dari variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, tax avoidance, GGPI
dan harga saham.
3.6.2 Analisis Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS)
Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan structural
equation model (SEM) dengan menggunakan software partial least square (PLS)
yaitu WarpPLS versi 7.0. Menurut Putra (2015) menyebutkan jika SEM-PLS
merupakan metode yang powerful karena dapat diterapkan pada semua skala data,
tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak besar. SEM-PLS
sering disebut juga soft modeling karena meniadakan asumsi-asumsi regresi OLS
(ordinary least square) seperti data harus berdistribusi normal secara multivariat
dan tidak adanya masalah multikolinearitas antar variabel indpenden (Nurhaminah
et al. 2019). Solimun (2017: 105) menyebutkan terdapat beberapa tahap di dalam
analisis WarpPLS diantaranya model pengukuran (outer model), structural (inner
model) dan analisis hipotesis.
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3.6.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer model)
3.6.3.1 Uji Validitas
Evaluasi model pengukuran atau outer model menyangkut pengujian validitas
dan reliabilitas instrumen penelitian (Solimun et al., 2017: 115). Menurut Aminah
et al. (2016) menyebutkan jika uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk
mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur.
Validitas dapat diukur dengan menggunakan corvergent validity dan discriminant
validity.
1.

Convergent validity merupakan tingkatan sejauh mana hasil pengukuran suatu
konsep seharusnya berkorelasi positif (Putra, 2015). Corvergent validity dapat
dilihat dari muatan faktor (factor loading). Jika muatan faktor > 0,30 dan
nilai p-value < 0,05, maka memenuhi corvergent validity (Solimun,
2017:162).

2.

Discriminant validity terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur
dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor memang
tidak berkorelasi (Abdillah dan Hartono). Discriminant validity dapat dilihat
dari nilai loading dan cross loading serta square root of average variance
extracted (AVE). Pertama, jika nilai loading setiap indikator pada variabel
bersangkutan lebih besar dibandingkan dengan cross loading pada variabel
laten lain, maka dikatakan memenuhi discriminant validity. Kedua, jika nilai
square root of average variance extracted (AVE) > 0,50, maka dikatakan
memenuhi discriminant validity (Solimun, 2017: 143).
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3.6.3.2 Uji Reliabilitas
Menurut Aminah et al. (2016) menyebutkan jika uji reliabilitas merupakan uji
yang digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suat
konsep. Reliabilitas dapat diukur dengan melihat nilai composite reliability dan
cronbach alpha. Composite reliability dan cronbach alpha dilakukan dengan
melihat view latent variable coefficients (Solimun, 2017: 116).
1.

Composite reliability
Rule of thumb nilai alpha atau composite reliability harus lebih besar dari 0,7.
Data yang memiliki composite reliability > 0,7 memiliki reliabilitas tinggi
(Solimun, 2017: 117).

2.

Cronbach alpha
Uji reliabilitas diperkuat dengan nilai cronbach alpha, nilai yang diharapkan
dari cronbach alpha > 0,6 (Solimun et al., 2017: 116).

3.6.4 Evaluasi Model Strukturan (Inner model)
Menurut Solimun (2017: 117) menyebutkan jika evaluasi model struktural
atau inner model merupakan indeks dan ukuran kebaikan hubungan antar variabel.
Inner model meliputi uji kecocokan model (model fit), R-squared dan Q-squared.
1.

Uji kecocokan model (model fit)
Solimun (2017: 141) menyebutkan jika uji kecocokan model (model fit)
bertujuan untuk menentukan model terbaik. Pengujian model fit dapat
dilakukan dengan tiga indeks pengujian, yaitu average path coefficient
(APC), average R-squared (ARS) dan average varians factor (AVIF).
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Average path coefficient (APC) adalah pengukuran rata-rata koefisien path
yang terdapat dalam sebuah model penelitian, selanjutnya Average R-squared
(ARS) merupakan pengukuran rata-rata nilai R-square yang terdapat pada
sebuah model penelitian. Kriteria APC dan ARS diterima jika p-value < 0,05.
Average varians factor (AVIF) adalah sebuah ukuran fit sebuah model
penelitian, untuk mengevaluasi masalah kolinearitas dalam sebuah model
partial least squares (PLS). Kriteria AVIF sebagai indikator multikolinearitas
harus lebih kecil dari 5. Interpretasi indikator model fit tergantung dari tujuan
analisis WarpPLS. Jika tujuannya hanya pengujian hipotesis antar variabel,
maka indikator model fit menjadi kurang penting. Namun, jika tujuannya
menentukan model terbaik dari beberapa model yang berbeda, maka model fit
sangat penting.
2.

R-squared
R-squared dapat dilihat pada output laten variable coefficients. R-squared
digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen
mempengaruhi variabel dependen dengan struktur modal sebagai variabel
intervening. Semakin tinggi nilai dari R-squared maka model semakin baik
(Solimun, 2017: 143).

3.

Q-squared
Q-squared digunakan untuk penilaian validitas prediktif atau relevansi dari
variabel independen terhadap variabel dependen dengan struktur modal sabia
variabel intervening. Q-squared dapat bernilai negatif, sedangkan R-squared
selalu bernilai positif. Model dengan validitas prediktif harus lebih besar dari
nol (Solimun, 2017: 144).
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3.7 Pengujian Hipotesis
Pengujian penelitian yang dilakukan saat ini dilakukan dengan cara analisis
jalur (path analysis). Teknik structural equation modeling (SEM) dapat
melakukan pemodelan statistika yang melibatkan hubungan antar variabel dan
juga model indikator secara simultan (Solimun, 2017: 95). Pemodelan persamaan
struktural pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Persamaan pertama
η2 = β1η1+ γ3ξ1 + γ4ξ2 + ζ2
Persamaan kedua
η1 = γ1ξ1 + γ2ξ2 + ζ1
Dimana:

η1

= struktur modal

η2

= tax avoidance

ξ1

= likuiditas

ξ2

= ukuran perusahaan

γ1, γ2, γ3, γ5

= koefisien pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.

β1

= koefisien pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.

ζ1, ζ2

= galat model
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1.

Pengujian hipotesis direct
Pengujian hipotesis direct digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kaidah keputusan
pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut, jika p-value < 0,05 maka
dikatakan berpengaruh (Solimun, 2017: 172).

2.

Pengujian hipotesis indirect
Pengujian hipotesis indirect digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel
media/ intervening. Kaidah keputusan pengujian hipotesis dilakukan sebagai
berikut, jika p-value < 0,05 maka dikatakan berpengaruh (Solimun, 2017:
172).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan
4.2.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Jenis penelitian ini berupa kuaniai dimana menunggunakan data sekunder
yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan diperoleh dari situs resmi
bursa efek Indonesia melalui website www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan
sampel perusahaan dari sektor BUMN yan listing di BEI dan dalam CGPI tahun
2018-2019. Variabel pada penelitian ini terdiri atas profitabilitas, tax avoidance,
ukuran perusahaan, CGPI, dan harga saham. Berdasarkan pemilihan sampel
dengan menggunakan metode purposive sampling ditetapkan ada 16 sampel
perusahaan dari 22 perusahaan yang terdaftar di BEI. Sehingga didapatkan
sebanyak 32 sampel data dari 16 perusahaan dengan pengamatan selama 2
periode.
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Berikut perusahaan yang menjadi sampel penelitian dari sektor BUMN
yang terdaftar di BEI dan masuk dalam CGPI.
Tabel 4.1
Sampel Penelitian
No
Kode
Nama Perusahaan
1 INAF*
PT Indofarma (persero) Tbk
2 KAEF*
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
3 PGAS
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
4 KRAS** PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
5 ADHI*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
6 PTPP
PT Pembagunan Perumahan Tbk
7 WIKA
PT Wijaya Karya Tbk
8 WSKT
PT Wakista Karya Tbk
9 BBNI
PT Bank Negara Indonesia Tbk
10 BBRI
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
11 BBTN*
PT Bank Tabungan Negara Tbk
12 BMRI
PT Bank Mandiri Tbk
13 ANTM
PT Aneka Tambang Tbk
14 PTBA
PT Bukit Asam Tbk
15 TINS*** PT Timah Tbk
16 SMBR
PT Semen Baturaja Tbk
17 SMGR
PT Semen Indonesia Tbk
18 JSMR
PT Jasa Marga Tbk
19 GIAA*
PT Garuda Indonesia
20 TLKM
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
21 AGRO
PT Bank BRI Agro TBK
22 WTON
PT Wijaya Beton Tbk
Sumber: data primer diolah, 2021
tKeterangan:
*tidak listing di CGPI 2018 atau 2019
** tidak listing di CGPI 2018 dan 2019
***mengalami kerugian

Tanggal IPO
17 April 2001
04 Juli 2001
15 Desember 2003
10 November 2010
18 Maret 2004
09 Februari 2010
29 Oktober 2007
19 Desember 2012
25 November 1996
10 November 2003
17 Desember 2009
14 Juli 2003
27 November 1997
23 Desember 2002
19 Oktober 1995
28 Juni 2013
08 Juli 1991
12 November 2007
11 Februari 2011
14 November 1995
08 Agustus 2003
08 April 2014
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4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskritif merupakan statistik yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum (Sugiyono, 2019: 206). Deskripsi data pada penelitian ini
dilihat dari nilai rata-rata, maksimum dan minimum dari variabel profitabilitas,
ukuran perusahaan, tax avoidance, GCG dan harga saham.
Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

PROFITABILITAS

32

,00087

,21185

,0427689

,04773663

TAX AVOIDANCE

32

,02540

,71784

,2922489

,15725133

UKURAN PERUSAHAAN

32

22,72119

34,88715

31,3617478

2,77804805

CGPI

32

1

4

2,50

1,459

HARGA SAHAM

32

198

12000

3464,50

3201,879

Valid N (listwise)

32

Sumber: data primer diolah, 2021
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif maka dapat diperoleh informasi
bahwa jumlah data di dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 sampel dengan
hasil analisis deskriptif sebagai berikut:
Hasil

analisis

deskriptif

tersebut

memberikan

informasi

bahwa

profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on asset perusahaan yang
listing dalam corporate governance perception index tahun 2018-2019 memiliki
nilai minimum sebesar 0,0008 yang dimiliki oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk,
selanjutnya profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on asset
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memiliki nilai maksimum sebesar 0,211 yang dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk.
Rata-rata nilai profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on assets
perusahaan yang listing dalam corporate governance perception index tahun
2018-2019 sebesar 0,042. Nilai profitabilitas yang diukur dengan menggunakan
return on assets sebesar 0,042 artinya setiap Rp. 1,00 aset untuk kegiatan bisnis,
perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar Rp. 0,042.
Variabel tax avoidance yang diukur dengan menggunakan effective tax
rate (ETR) perusahaan yang listing dalam corporate governance perception index
tahun 2018-2019 memiliki nilai minimum sebesar 0,025 yang dilakukan oleh PT
Pembagunan Perumahan Tbk, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,717 yang
dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Rata-rata Variabel tax avoidance yang
diukur dengan menggunakan effective tax rate (ETR) memiliki nilai sebesar
0,292. Semakin besar nilai tax avoidance (CETR) maka indikasi penghindaran
pajak akan semakin rendah.
Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan log natural
dari total aset perusahaan yang listing dalam corporate governance perception
index tahun 2018-2019 memiliki nilai minimum sebesar 22,72 yang dimiliki oleh
perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, selanjutnya nilai
maksimum sebesar 34,88 yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Rata-rata nilai ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan log natural
dari total aset perusahaan yang listing dalam corporate governance perception
index tahun 2018-2019 sebesar 31,36. Menurut Setiawan dan Mahardika (2019)
menyebutkan jika logaritma natural digunakan bertujuan untuk menyederhanakan
jumlah aset yang kemungkinan mencapai nominal triliun rupiah tanpa merubah
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proporsi sebenarnya. Terdapat tiga kriteria untuk menilai ukuran perusahaan yaitu
perusahaan berskala besar adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih besar
dari Rp. 10.000.000.000. Perusahaan berskala menengah adalah perusahaan yang
memiliki total aset lebih besar dari Rp. 1.000.000.000 dan kurang dari Rp.
10.000.000.000. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki total aset
paling banyak Rp 1.000.000.000 (Saemargani, 2015).
Variabel harga saham perusahaan yang listing dalam corporate
governance perception index tahun 2018-2019 memiliki nilai minimum sebesar
198 yang dilakukan oleh PT Bank BRI Agro TBK, sedangkan nilai maksimum
sebesar 12.000 yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk. Rata-rata harga
saham perusahaan yang listing dalam corporate governance perception index
tahun 2018-2019 sebesar 3464,50.
4.2.2

Analisis Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS)

4.2.2.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
4.2.2.1.1

Uji Validitas

Solimun et al. (2017: 115) mengatakan jika evaluasi model pengukuran
atau outer model menyangkut pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dalam
penelitian. Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui
ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dapat
diukur dengan menggunakan corvergent validity dan discriminant validity
(Aminah et al., 2016).
1.

Putra (2015) menyebutkan jika convergent validity adalah tingkatan sejauh
mana hasil pengukuran suatu konsep seharusnya berkorelasi positif.
Corvergent validity dapat dilihat dari muatan faktor (factor loading). Apabila
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muatan faktor > 0,30 dan nilai p-value < 0,05, maka dapat dikatakan jika
memenuhi corvergent validity (Solimun, 2017:162).
Tabel 4.3
Output combined loadings and cross-loadings

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 maka terlihat bahwa variabel return on assets
(ROA), log natural total aset, effective tax rate (ETR), corporate governance
perception index (CGPI) dan close price masing masing menghasilkan nilai
muatan faktor 1,000 > 0,30 dan nilai p-value 0,001 < 0,05, sehingga dapat ditarik
kesimpulan jika memenuhi convergent validity. Menurut Abdillah dan Hartono
(2015) menyebutkan jika discriminant validity terjadi jika terdapat dua instrumen
yang berbeda dalan mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi
menghasilkan skor memang tidak berkorelasi. Discriminant validity dapat dilihat
dari nilai loading dan cross loading serta square root of average variance
extracted (AVE). Pertama, jika nilai loading setiap indikator pada variabel
bersangkutan lebih besar dibandingkan dengan cross loading pada variabel laten
lain, maka dikatakan memenuhi discriminant validity. Kedua, jika nilai square
root of average variance extracted (AVE) > 0,50, maka dikatakan memenuhi
discriminant validity (Solimun, 2017: 143).
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Tabel 4.4
Output combined loadings and cross-loadings

Sumber: data primer diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa indikator return on assets
(ROA) yang digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas, log natural total
aset yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran perusahaan, effective tax
rate (ETR) yang digunakan untuk mengukur variabel tax avoidance, corporate
governance perception index (CGPI) dan close price yang digunakan untuk
mengukur harga saham masing-masing memiliki loading factor sebebsar 1,000 >
cross loading, maka dapat ditarik kesimpulan jika memenuhi syarat discriminant
validity.
Tabel 4.5
Output laten variable coefficients

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui jika variabel profitabilitas, ukuran
perusahaan, tax avoidanvce, corporate governance perception index (CGPI) dan
harga saham menghasilkan nilai average variance extracted (AVE) 1,000 > 0,50,
sehingga dapat disimpulkan jika memenuhi syarat discriminant validity.

54

Corvergent validity dan discriminant validity sudah terpenuhi maka dapat
ditarik kesimpulan jika indikator return on assets yang digunakan untuk
mengukur variabel profitabilitas, log natural total aset yang digunakan untuk
mengukur variabel ukuran perusahaan, effective tax rate (ETR) yang digunakan
untuk mengukur tax avoidance, corporate governance perception index (CGPI)
dan close price yang digunakan untuk mengukur harga saham dinyatakan valid
dalam mengukur variabel tersebut.
4.2.2.1.2

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengukur konsistensi alat
ukur dalam mengukur suat konsep (Aminah et al., 2016). Menurut Solimun
(2017: 116) mengatakan jika reliabilitas dapat diukur dengan melihat nilai
composite reliability dan cronbach alpha. Composite reliability dan cronbach
alpha dilakukan dengan melihat view latent variable coefficients.
1. Composite reliability
Rule of thumb nilai alpha atau composite reliability harus lebih besar dari 0,7.
Data yang memiliki composite reliability > 0,7 memiliki reliabilitas tinggi
(Solimun, 2017: 117).
Tabel 4.6
Output laten variable coefficients

Sumber: data primer diolah, 2021
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Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat diketahui jika composite reliability
variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, tax avoidance, corporate governance
perception index (CGPI) dan harga saham memiliki nilai 1,000 lebih besar dari
0,7, maka dapat ditarik kesimpulan jika composite reliability.

2. Cronbach alpha
Solimun et al. (2017: 116) menyebutkan jika uji reliabilitas diperkuat dengan
nilai cronbach alpha, nilai yang diharapkan dari cronbach alpha > 0,6.
Tabel 4.6
Output laten variable coefficients

Sumber: data primer diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa cronbach alpha variabel
profitabilitas,

ukuran perusahaan,

tax avoidance,

corporate governance

perception index (CGPI) dan harga saham memiliki nilai 1,000 lebih besar dari
0,6, maka memenuhi cronbach alpha.
Composite reliability dan cronbach alpha terpenuhi maka dapat
disimpulkan
profitabilitas,

jika

indikator

yang

ukuran perusahaan,

digunakan

untuk

tax avoidance,

mengukur

variabel

corporate governance

perception index (CGPI) dan harga saham maka dinyatakan reliabel.
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4.2.3
1.

Hasil Evaluasi Model Strukturan (Inner Model)
Uji kecocokan model (model fit)
Uji kecocokan model (model fit) bertujuan untuk menentukan model terbaik.
Pengujian model fit dapat dilakukan dengan tiga indeks pengujian,
diantaranya yaitu average path coefficient (APC), average R-squared (ARS)
dan average varians factor (AVIF). Average path coefficient (APC) adalah
pengukuran rata-rata koefisien path yang terdapat dalam sebuah model
penelitian, selanjutnya Average R-squared (ARS) merupakan pengukuran
rata-rata nilai R-square yang terdapat pada sebuah model penelitian. Kriteria
untuk APC dan ARS dapat diterima jika p-value < 0,05. Average varians
factor (AVIF) adalah sebuah ukuran fit sebuah model penelitian, untuk
mengevaluasi masalah kolinearitas dalam sebuah model partial least squares
(PLS). Kriteria AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil
dari 5 (Solimun, 2017: 141).

Gambar 4.1
Output general result
Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai p-value untuk average
path coefficient (APC), average R-squared (ARS) < 0,05. Nilai average
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varians factor (AVIF) < 5, maka dapat disimpulkan jika model penelitian saat
ini dinyatakan baik.
2.

R-squared
Solimun (2017: 143) menyebutkan bahwa R-squared dapat dilihat pada
output laten variable coefficients. R-squared berfungsi untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel
dependen dengan CGPI sebagai variabel intervening. Semakin tinggi nilai
dari R-squared maka model semakin baik.
Tabel 4.7
Output laten variable coefficients

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan jika R-squared variabel CGPI
bernilai 0,341 atau 34,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi
profitabilitas, ukuran perusahaan dan tax avoidance terhadap CGPI sebesar
34,1%, sedangkan sisanya sebesar 65,9% merupakan kontribusi variabel lain
yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
R-squared variabel harga saham bernilai 0,411 atau 41,1%. Hal ini
menunjukkan bahwa kontribusi profitabilitas, ukuran perusahaan, tax
avoidance dan corporate governance perception index terhadap harga saham
sebesar 41,1%, sedangkan sisanya sebesar 58,9% merupakan kontribusi
variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
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3.

Q-squared
Solimun (2017: 144) menyebutkan jika Q-squared berfungsi untuk penilaian
validitas prediktif atau relevansi dari variabel independen terhadap variabel
dependen dengan CGPI sebagai variabel intervening. Q-squared dapat
bernilai negatif, sedangkan R-squared selalu bernilai positif. Model dengan
validitas prediktif harus lebih besar dari nol.
Tabel 4.8
Output laten variable coefficients

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 Q-squared variabel corporate governance
perception index bernilai 0,506 lebih besar dari nol, sehingga dapat
disimpulkan jika profitabilitas, ukuran perusahaan dan tax avoidance terhadap
corporate governance perception index menunjukan validitas prediktif yang
baik.
Q-squared variabel struktur modal bernilai 0,393 lebih besar dari nol,
sehingga dapat disimpulkan jika profitabilitas, ukuran perusahaan, tax
avoidance dan corporate governance perception index terhadap harga saham
menunjukan validitas prediktif yang baik.
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4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

Gambar 4.2
Hasil Path Analysis

1.

Hasil uji hipotesis direct
Tabel 4.9
Output path coefficients and p-value
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Sumber: data primer diolah, 2021
Model empirik variabel corporate governance perception index adalah
sebagai berikut:
η1 = γ1ξ1 + γ2ξ2 + γ3ξ3 + ζ1  0,243 ξ1 +0,305 ξ2 - 0,452 ξ3
Pengaruh profitabilitas terhadap CGPI menghasilkan nilai koefisien jalur
sebesar 0,243 dengan nilai p-value 0,066. Nilai p-value 0,066 > 0,05 maka dapat
disimpulkan jika profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CGPI. Sehingga
hipotesis pertama (H-1) yang menyatakan jika profitabilitas berpengaruh CGPI,
ditolak.
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap CGPI menghasilkan nilai koefisien
jalur sebesar 0,305 dengan nilai p-value 0,027. Nilai p-value 0,027 < 0,05 maka
dapat disimpulkan jika ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CGPI. Sehingga
hipotesis kedua (H-2) yang menyatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap CGPI diterima.
Pengaruh tax avoidance terhadap CGPI menghasilkan nilai koefisien jalur
sebesar -0,452 dengan nilai p-value 0,002. Nilai p-value 0,002 < 0,05 maka dapat
disimpulkan jika tax avoidance berpengaruh terhadap CGPI. Sehingga hipotesis
ketiga (H-3) yang menyatakan jika tax avoidance berpengaruh terhadap CGPI,
diterima.
Model empirik variabel harga saham adalah sebagai berikut:
η2 = β1η1+ γ3ξ1 + γ4ξ2 + γ5ξ3 + ζ2  0,073η1+ 0,167ξ1 + 0,558ξ2 -0,105ξ3
Pengaruh profitabilitas terhadap harga saham menghasilkan nilai koefisien
jalur sebesar 0,167 dengan nilai p-value 0,157. Nilai p-value 0,157 > 0,05, maka
dapat ditarik kesimpulan jika profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga
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saham. Sehingga hipotesis keempat (H-4) yang menyatakan jika profitabilitas
berpengaruh terhadap harga saham, ditolak.
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham menghasilkan nilai
koefisien jalur sebesar 0,558 dengan nilai p-value 0,001. Nilai p-value 0,001 <
0,05 maka dapat disimpulkan jika ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga
saham. Sehingga hipotesis kelima (H-5) yang menyatakan jika ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap harga saham, diterima.
Pengaruh tax avoidance terhadap harga saham menghasilkan nilai
koefisien jalur sebesar -0,105 dengan nilai p-value 0,269. Nilai p-value 0,269 >
0,05 maka dapat disimpulkan jika tax avoidance tidak berpengaruh terhadap harga
saham. Sehingga hipotesis keenam (H-6) yang menyatakan jika tax avoidance
berpengaruh terhadap harga saham, ditolak.
Pengaruh CGPI terhadap harga saham menghasilkan nilai koefisien jalur
sebesar 0,073 dengan nilai p-value 0,337. Nilai p-value 0,337 > 0,05 maka dapat
disimpulkan jika CGPI tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga
hipotesis ketujuh (H-7) yang menyatakan jika CGPI berpengaruh terhadap harga
saham, ditolak.
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2.

Hasil uji indirect
Tabel 4.10
Output indirect and total effect

Sumber: data primer diolah, 2021
Berdasarkan tabel 4.11 dapat

ditarik kesimpulan jika pengaruh

profitabilitas terhadap harga saham dengan CGPI sebagai variabel intervening
menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,018 dengan nilai p-value 0,444. Nilai
p-value 0,444 > 0,05 maka dapat disimpulkan jika profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap harga saham dengan CGPI sebagai variabel intervening. Sehingga
corporate governance perception index bukan variabel intervening. Berdasarkan
gambar 4.2 dapat disimpulkan jika penyebab CGPI bukan variabel intervening
antara profitabilitas dengan harga saham, karena profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap CGPI (jalur 1), CGPI juga tidak berpengaruh terhadap harga saham.
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Sehingga dapat disimpulkan jika hipotesis kedelapan (H-8) yang menyatakan jika
variabel profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham melalui CGPI, ditolak.
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham dengan CGPI sebagai
variabel intervening menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,022 dengan nilai
p-value 0,429. Nilai p-value 0,429 > 0,05 maka dapat disimpulkan jika ukuran
perusahaa tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan CGPI sebagai variabel
intervening. Sehingga CGPI bukan variabel mediasi/ intervening. Berdasarkan
gambar 4.2 dapat disimpulkan jika penyebab CGPI bukan variabel intervening
antara ukuran perusahaan dengan harga saham, karena ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap CGPI (jalur 1), selanjutnya CGPI tidak berpengaruh
terhadap harga saham. Sehingga dapat disimpulkan jika hipotesis kesembilan (H9) yang menyatakan jika variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga
saham melalui CGPI, ditolak.
Pengaruh tax avoidance terhadap harga saham dengan CGPI sebagai
variabel intervening menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar -0,033 dengan nilai
p-value 0,396. Nilai p-value -0,033 > 0,396 maka dapat disimpulkan jika tax
avoidance tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan CGPI sebagai variabel
intervening. Sehingga CGPI bukan variabel mediasi/ intervening. Berdasarkan
gambar 4.2 dapat disimpulkan jika penyebab corporate governance perception
index bukan variabel intervening antara tax avoidance dengan harga saham,
karena tax avoidance berpengaruh terhadap CGPI (jalur 1), akan tetapi CGPI
tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga dapat disimpulkan jika
hipotesis kesepuluh (H-10) yang menyatakan jika variabel tax avoidance
berpengaruh terhadap harga saham melalui CGPI, ditolak.
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Tabel 4.11
Hasil Uji Hipoesis
No
Hipotesis
1. H1: Variabel Profitabilitas Berpengaruh
terhadap Corporate Governance Perception
Index
2. H2: Variabel Ukuran Perusahaan Berpengaruh
terhadap Corporate Governance Perception
Index
3. H3: Variabel Tax Avoidence Berpengaruh
terhadap Corporate Governance Perception
Index
4. H4: Variabel Profitabilitas Berpengaruh
terhadap Harga Saham
5. H5: Variabel Ukuran Perusahaan Berpengaruh
terhadap Harga Saham
6. H6: Variabel Tax Avoidence Berpengaruh
terhadap Harga Saham
7. H7: Variabel Corporate Governance Perception
Index Berpengaruh terhadap Harga Saham
8. H8: Variabel Profitabilitas Berpengaruh
terhadap Harga Saham Melalui Corporate
Governance Perception Index
9. H9: Variabel Ukuran Perusahaan Berpengaruh
terhadap Harga Saham Melalui Corporate
Governance Perception Index
10. H10: Variabel Tax Avoidence Berpengaruh
terhadap Harga Saham Melalui Corporate
Governance Perception Index
Sumber: data primer diolah, 2021

Keterangan
Ditolak

Diterima

Diterima
Ditolak
Diterima
Ditolak
Ditolak
Ditolak

Ditolak

Ditolak

Sesuai dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak, hasil
penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elina et all
(2020) dan Fetri (2018) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa
profitabilittas berpengaruh dengan GCG. Menurut Sulistyowati et al. (2010)
menyebutkan jika profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CGPI disebabkan
karena tingkat kesadaran emiten yang berbeda dalam menerapkan good corporate
governace. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fauziah dan
Rahman (2012) dan Sulistyowati et al. (2010) menyebutkan jika profitabilitas
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tidak berpengaruh terhadap CGPI. Untuk hipotesis kedua diterima hal ini
didukung oleh Istidanadevi dan Puspaningsih (2014) yang menyebutkan jika
semakin besar ukuran perusahaan maka memiliki permasalahan yang semakin
kompleks, sehingga membutuhkan corporate governace yang baik untuk
mengatasi permasalahan tersebut.
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima hasil penelitian ini didukung
oleh Chasbiandani & Martani dalam Yunita dan Dian (2018) menemukan dalam
penelitiannya

bahwa pemegang saham sebagai pengawas akan menyetujui

tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen apabila manfaat yang
akan diterima atas imbal jasa kegiatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan
biaya yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk hipotesis ke empat ditolak hasil
penelitian ini bertentangan dengan Ade dan Ida (2019) dan penelitian Dinda dan
Sonja serta Muhammad (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh terhadap harga saham. Begitu
pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaki et al., (2017) hasil
penelitian menyatakan bahwa return on Assets (ROA) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap harga saham.
Hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima, penelitian ini didukung
Sujoko (2007) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang besar menunjukkan
perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif
dan nilai perusahaan akan meningkat, serta Walen et al. (2019) yang
menyebutkan jika ukuran perusahaan berguna untuk mengukur seberapa besar dan
kecil suatu perusahaan, dengan melihat total asset pada laporan keuangan. Untuk
hipoesis keenam ditolak hasil ini bertentangan dengan Yunita dan Dina (2018)
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yang menyatakan bahwa tax avoidance berpengaruh terhadap harga saham.
Chasbiandani &
penelitiannya

Martani dalam Yunita dan Dian (2018) menemukan dalam

bahwa pemegang saham sebagai pengawas akan menyetujui

tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen apabila manfaat yang
akan diterima atas imbal jasa kegiatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan
biaya yang akan dikeluarkan.
Hipotesis ketujuh dalam pemelitian ini diolak hasil penelitian ini didukung
oleh Budiharjo (2016) yang menyebutkan jika GCG tidak berpengaruh signifikan
pada return saham perusahaan menandakan jika survei yang dilakukan IICG tidak
menjamin return saham perusahaan yang mengikuti survei akan meningkat,
namun belum tentu juga menurunkan return saham perusahaan tersebut.
Sedangkan untuk hasil hipotesis kedelapan sampai dengan hipotesis kesepuluh
ditolak hal ini dikarenakan menurut Solimun (2017: 92) menyebutkan jika
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening (jalur 1)
dan variabel intervening berpengaruh terhadap variabel dependen (jalur 2), jika
kedua jalur tersebut berpengaruh signifikan maka dinyatakan sebagai variabel
intervening. Sugiyono (2019: 70) disebutkan bahwa variabel intervening adalah
variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung.

Tabel 4.12
Output indirect and total effect
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Sumber: data primer diolah, 2021
Menurut Solimun (2017: 172) menyebutkan jika pengaruh total dapat
digunakan untuk menjelaskan bagaimana tujuan dari sistem dapat tercapai,
misalnya apa yang menjadi prioritas di dalam memperbaiki variabel terikat/
dependen. Kontribusi mutlak sebagai berikut:
1.

Profitabilitas terhadap CGPI = (0,243)2 x 100% = 6%

2.

Ukuran perusahaan terhadap CGPI = (0,305)2 x 100% = 9%

3.

Tax avoidance terhadap CGPI = (-0,452)2 x 100% = 20%

4.

Profitabilitas terhadap harga saham = (0,184)2 x 100% = 3%

5.

Ukuran perusahaan terhadap harga saham = (0,580)2 x 100% = 34%

6.

Tax avoidance terhadap harga saham = (-0,137)2 x 100% = 2%

7.

CGPI terhadap harga saham = (0,073)2 x 100% = 1%
Berdasarkan tabel 4.11 dan perhitungan kontribusi mutlak maka variabel

yang paling berpengaruh atau memiliki pengaruh paling dominan terhadap CGPI
adalah variabel tax avoidance dengan total efek sebesar -0,452 atau 20%.
Sehingga dapat disimpulkan jika tax avoidance merupakan variabel yang paling
berpengaruh atau memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap CGPI.
Variabel yang paling berpengaruh atau memiliki pengaruh paling dominan
terhadap harga saham adalah variabel ukuran perusahaan dengan total efek
sebesar 0,580 atau 34%. Sehingga dapat disimpulkan jika ukuran perusahaan
merupakan variabel yang paling berpengaruh atau memiliki pengaruh yang paling
dominan terhadap harga saham.
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4.3 Pembahasan
4.3.1

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Corporate Governance Perception
Index
Pengaruh profitabilitas terhadap CGPI menghasilkan nilai koefisien jalur

sebesar 0,243 dengan nilai p-value 0,066. Nilai p-value 0,066 > 0,05 maka dapat
disimpulkan jika profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CGPI. Hasil penelitian
ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elina et all (2020) dan
Fetri (2018) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa profitabilittas
berpengaruh dengan GCG. Menurut Sulistyowati et al. (2010) menyebutkan jika
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CGPI disebabkan karena tingkat
kesadaran emiten yang berbeda dalam menerapkan good corporate governace.
Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fauziah dan
Rahman (2012) dan Sulistyowati et al. (2010) menyebutkan jika profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap CGPI. Hal ini, dapat terjadi karena beberapa hal yang
diantaranya adalah:
a.

Rendahnya kesadaran emiten dalam menerapkan GCG

b.

Manajemen perusahaan belum tertarik manfaat jangka panjang penerapan
GCG karena merasa dapat berjalan tanpa GCG

c.

Manajemen perusahaan belum melihat adanya dampak financial secara
langsung

d.

Unsur budaya yang berkembang dilingkungan usaha nasional belum
menunjang pekembangan penerapan GCG karena perusahaan masih
beranggapan bahwa transparansi membuka rahasia dagang dan bisa
mengancam daya saing perusahaan.
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4.3.2

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Governance
Perception Index
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap corporate governance perception

index menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,305 dengan nilai p-value 0,027.
Nilai p-value 0,027 < 0,05 maka dapat disimpulkan jika ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap corporate governance perception.
Istidanadevi dan Puspaningsih (2014) menyebutkan jika semakin besar
ukuran perusahaan maka memiliki permasalahan yang semakin kompleks,
sehingga membutuhkan corporate governace yang baik untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Hal ini mendorong perusahaan untuk memiliki komitmen
yang kuat dalam pelaksanaan corporate governance sehingga mewujudkan
corporate governance yang semakin baik. Durnev dan Kim (2003) menyebutkan
bahwa perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan sorotan publik,
sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan struktur good
corporate governance yang lebih baik. Sehingga semakin besar suatu perusahaan
maka semakin baik pula penerapan GCG dalam perusahaan tersebut.
4.3.3

Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Corporate Governance Perception
Index
Pengaruh tax avoidance terhadap corporate governance perception index

menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar -0,452 dengan nilai p-value 0,002. Nilai
p-value 0,002 < 0,05 maka dapat disimpulkan jika tax avoidance berpengaruh
terhadap corporate governance perception index. Tax avoidance merupakan suatu
tindakan perencanaan pajak dimana menggunakan cara yang legal untuk
mengurangi kewajiban perpajakan. Menurut Chasbiandani &

Martani dalam
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Yunita dan Dian (2018) menemukan dalam penelitiannya

bahwa pemegang

saham sebagai pengawas akan menyetujui tindakan tax avoidance yang dilakukan
oleh manajemen apabila manfaat yang akan diterima atas imbal jasa kegiatan
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Jika tax
avoidance dilakukan sebaik mungkin dan melibatkan komponen GCG yaitu
dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit semakin baik tax avoidance
yang dilakukan maka penerapan GCG juga akan semakin baik pula.
4.3.4

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham
Pengaruh profitabilitas terhadap harga saham menghasilkan nilai koefisien

jalur sebesar 0,167 dengan nilai p-value 0,157. Nilai p-value 0,157 > 0,05, maka
dapat ditarik kesimpulan jika profitabilitas yang diukur dengan menggunakan
return on assets tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga dapat
disimpulkan jika peningkatan harga saham tidak dipengaruhi dengan adanya
peningkatan atau penurunan return on assets. hasil penelitian ini bertentangan
dengan Ade dan Ida (2019) dan penelitian Dinda dan Sonja serta Muhammad
(2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur
dengan ROA berpengaruh terhadap harga saham. Begitu pula dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Zaki et al., (2017) hasil penelitian menyatakan
bahwa return on Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga
saham. Pasar investor tidak mengapresiasikan atas kenaikan return on assets,
karena laba yang diperoleh dari kenaikan return on assets cenderung tidak
dibagikan dalam dividen namun digunakan untuk aktivitas pengelolaan aset
perusahaan dan pembayaran utang. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
harga saham juga dapat disebabkan karena investor tidak memerhatikan return on
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assets dalam keputusan berimvestasi karena return on assets memiliki kelemahan
yang cenderung untuk berfokus pada jangka pendek. Return on assets tidak
menunjukkan prospek ke depan atas perusahaan sehingga investor tidak dapat
memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan di masa depan. (Asnaini et al.,
2016).
4.3.5

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham menghasilkan nilai

koefisien jalur sebesar 0,558 dengan nilai p-value 0,001. Nilai p-value 0,001 <
0,05 maka dapat disimpulkan jika ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga
saham. Terdapat tiga kriteria untuk menilai ukuran perusahaan yaitu perusahaan
berskala besar adalah perusahaan yang memiliki total aset lebih besar dari Rp.
10.000.000.000. Perusahaan berskala menengah adalah perusahaan yang memiliki
total aset lebih besar dari Rp. 1.000.000.000 dan kurang dari Rp. 10.000.000.000.
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki total aset paling banyak Rp
1.000.000.000 (Saemargani, 2015).
Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan
yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak
lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil.
Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow
di masa yang akan datang. Sedangkan bagi pemerintah akan berdampak terhadap
besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan
terhadap masyarakat secara umum (Gunarso. 2014). Sujoko (2007) menjelaskan
bahwa ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami
perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan

72

meningkat.

Tingkat

nilai perusahaan semakin

besar

dalam persaingan

menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan yang berukuran kecil, investor akan merespon positif sehingga nilai
saham akan meningkat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Walen et al.
(2019) yang menyebutkan jika ukuran perusahaan berguna untuk mengukur
seberapa besar dan kecil suatu perusahaan, dengan melihat total asset pada
laporan keuangan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan sudah tidak diragukan
lagi perusahaan tersebut unggul dalam segi kekayaan dan performance bagus,
sehingga akan memberikan daya tarik kepada investor untuk percaya dan mau
menanamkan modalnya dengan membeli saham, hal ini menyebabkan harga
saham bergerak naik.
4.3.6

Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Harga Saham
Pengaruh tax avoidance terhadap harga saham menghasilkan nilai

koefisien jalur sebesar -0,105 dengan nilai p-value 0,269. Nilai p-value 0,269 >
0,05 maka dapat disimpulkan jika tax avoidance tidak berpengaruh terhadap harga
saham. Hasil ini bertentangan dengan Yunita dan Dina (2018) yang menyatakan
bahwa tax avoidance berpengaruh terhadap harga saham. Chasbiandani &
Martani dalam Yunita dan Dian (2018) menemukan dalam penelitiannya bahwa
pemegang saham sebagai pengawas akan menyetujui tindakan tax avoidance
yang dilakukan oleh manajemen apabila manfaat yang akan diterima atas imbal
jasa kegiatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang akan
dikeluarkan. Tax avoidance merupakan suatu tindakan perencanaan pajak dimana
menggunakan cara yang legal untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Pada
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dasarnya tax avoidance dilakukan atas persetujuan pemegang saham, hal ini
menjadi pertimbangan untuk pemegang saham dalam melakukan tax avoidance
dapat menaikan atau dapat menurunkan harga saham perusahaan. Jika dilakukan
secara efisien maka didapat mempengaruhi nilai perusahaan yang berdampak pada
harga saham, begitu pula sebaliknya jika dilakukan secara tidak efisien dalam
mengambil keputusan dalam perencanaan pajak maka tax avoidance tidak
mempengaruhi harga saham.
4.3.7

Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Harga
Saham
Pengaruh corporate governance perception index terhadap harga saham

menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,073 dengan nilai p-value 0,337.
Nilai p-value 0,337 > 0,05 maka dapat disimpulkan jika corporate governance
perception index tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Menurut laporan tahunan IICG (2016 : 2) : “CGPI adalah program riset
dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia
melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas
penerapan konsep tata kelola”. Corporate governance perception index tidak
berpengaruh terhadap harga saham disebabkan karena program riset dan
pemeringkatan terhadap penerapan Corporate Governance yang dilakukan oleh
The IndonesianInstitute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan
majalah SWA sebagai mitra media publikasi belum diketahui oleh investor
secara luas, sehingga hasil pemeringkatan berupa Corporate Governance
Perception Index (CGPI) belum menjadi acuan dalam mengambil keputusan
investasi. Hasil penelitian ini didukung oleh Budiharjo (2016) yang
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menyebutkan jika GCG tidak berpengaruh signifikan pada return saham
perusahaan menandakan jika survei yang dilakukan IICG tidak menjamin
return saham perusahaan yang mengikuti survei akan meningkat, namun belum
tentu juga menurunkan return saham perusahaan tersebut. Penyebabnya adalah
survei CGPI ini belum mampu menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya.
4.3.8

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Melalui Corporate
Governance Perception Index
Berdasarkan tabel 4.11 dapat

ditarik kesimpulan jika pengaruh

profitabilitas terhadap harga saham dengan corporate governance perception
index sebagai variabel intervening menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar
0,018 dengan nilai p-value 0,444. Nilai p-value 0,444 > 0,05 maka dapat
disimpulkan jika profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan
corporate governance perception index sebagai variabel intervening. Sehingga
corporate governance perception index bukan variabel intervening.
Menurut Solimun (2017: 92) menyebutkan jika variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening (jalur 1) dan variabel
intervening berpengaruh terhadap variabel dependen (jalur 2), jika kedua jalur
tersebut berpengaruh signifikan maka dinyatakan sebagai variabel intervening.
Sugiyono (2019: 70) disebutkan bahwa variabel intervening adalah variabel yang
secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Berdasarkan gambar
4.2 dapat ditarik kesimpulan jika penyebab corporate governance perception
index tidak bisa memediasi atau bukan variabel intervening antara profitabilitas
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dengan harga saham, karena profitabilitas tidak berpengaruh terhadap corporate
governance perception index (jalur 1), selanjutnya corporate governance
perception index tidak berpengaruh terhadap harga saham.
4.3.9

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Melalui
Corporate Governance Perception Index
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham dengan corporate

governance perception index sebagai variabel intervening menghasilkan nilai
koefisien jalur sebesar 0,022 dengan nilai p-value 0,429. Nilai p-value 0,429 >
0,05 maka dapat disimpulkan jika ukuran perusahaa tidak berpengaruh terhadap
harga saham dengan corporate governance perception index sebagai variabel
intervening. Sehingga corporate governance perception index bukan variabel
mediasi/ intervening.
Menurut Solimun (2017: 92) menyebutkan jika variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening (jalur 1) dan variabel
intervening berpengaruh terhadap variabel dependen (jalur 2), jika kedua jalur
tersebut berpengaruh signifikan maka dinyatakan sebagai variabel intervening.
Sugiyono (2019: 70) disebutkan bahwa variabel intervening adalah variabel yang
secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Berdasarkan gambar
4.2 dapat ditarik kesimpulan jika penyebab corporate governance perception
index tidak bisa memediasi atau bukan variabel intervening antara ukuran
perusahaan dengan harga saham, karena ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
corporate governance perception index (jalur 1), akan tetapi corporate
governance perception index tidak berpengaruh terhadap harga saham.
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4.3.10 Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Harga Saham Melalui Corporate
Governance Perception Index
Pengaruh tax avoidance terhadap harga saham dengan corporate
governance perception index sebagai variabel intervening menghasilkan nilai
koefisien jalur sebesar -0,033 dengan nilai p-value 0,396. Nilai p-value -0,033 >
0,396 maka dapat disimpulkan jika tax avoidance tidak berpengaruh terhadap
harga saham dengan corporate governance perception index sebagai variabel
intervening. Sehingga corporate governance perception index bukan variabel
mediasi/ intervening.
Menurut Solimun (2017: 92) menyebutkan jika variabel independen
berpengaruh signifikan terhadap variabel intervening (jalur 1) dan variabel
intervening berpengaruh terhadap variabel dependen (jalur 2), jika kedua jalur
tersebut berpengaruh signifikan maka dinyatakan sebagai variabel intervening.
Sugiyono (2019: 70) disebutkan bahwa variabel intervening adalah variabel yang
secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Berdasarkan gambar
4.2 dapat ditarik kesimpulan jika penyebab corporate governance perception
index tidak bisa memediasi atau bukan variabel intervening antara tax avoidance
dengan harga saham, karena tax avoidance berpengaruh terhadap corporate
governance perception index (jalur 1), akan tetapi corporate governance
perception

index

tidak

berpengaruh

terhadap

harga

saham.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CGPI disebabkan karena tingkat
kesadaran emiten yang berbeda dalam menerapkan Good Corporate
Governace, Manajemen perusahaan belum tertarik manfaat jangka panjang
penerapan GCG karena merasa dapat berjalan tanpa GCG.
b. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Governance Perception
Index hal ini dikarenakan perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan
sorotan publik, sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk
menerapkan struktur good corporate governance yang lebih baik, sehingga
semakin besar suatu perusahaan maka semakin baik pula penerapan GCG
dalam perusahaan tersebut.
c.

Tax avoidance berpengaruh terhadap Corporate Governance Perception
Index, jika tax avoidance dilakukan sebaik mungkin dan melibatkan
komponen GCG yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit
semakin baik tax avoidance yang dilakukan maka penerapan GCG juga akan
semakin baik pula.

d.

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham, jika semakin tinggi
ROA perusahaan maka semakin baik pula pengelolaan aset perusahaan untuk
menghasilkan laba, sehingga laba perusahaan akan semakin meningkat dan
dapat mempengaruhi harga saham, dimana investor akan tertarik untuk
berinvestasi.
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e.

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham, perusahaan yang
berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas,
sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar
terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil,
kebijakan tersebu akan berimplikasi terhadap prospek cash flow di masa yang
akan datang.

f.

Tax avoidance tidak berpengaruh terhadap harga saham, pada dasarnya tax
avoidance dilakukan atas persetujuan pemegang saham, hal ini menjadi
pertimbangan untuk pemegang saham dalam melakukan tax avoidance dapat
menaikan atau dapat menurunkan harga saham perusahaan.

g.

Corporate governance perception index tidak berpengaruh terhadap harga
saham, karena program riset dan pemeringkatan terhadap penerapan
Corporate Governance yang dilakukan oleh The IndonesianInstitute for
Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA sebagai
mitra media publikasi belum diketahui oleh investor secara luas, sehingga
hasil pemeringkatan berupa Corporate Governance Perception Index (CGPI)
belum menjadi acuan dalam mengambil keputusan investasi.

h.

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan corporate
governance perception index sebagai variabel intervening, karena corporate
governance perception index tidak bisa memediasi atau bukan variabel
intervening antara profitabilitas dengan harga saham, karena profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap corporate governance perception index (jalur 1),
selanjutnya corporate governance perception index tidak berpengaruh
terhadap harga saham.
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i.

Ukuran perusahaa tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan corporate
governance perception index sebagai variabel intervening. Sehingga
corporate governance perception index bukan variabel mediasi/ intervening,
karena corporate governance perception index tidak bisa memediasi atau
bukan variabel intervening antara ukuran perusahaan dengan harga saham,
karena ukuran perusahaan berpengaruh terhadap corporate governance
perception index (jalur 1), akan tetapi corporate governance perception index
tidak berpengaruh terhadap harga saham.

j.

Tax avoidance tidak berpengaruh terhadap harga saham dengan corporate
governance perception index sebagai variabel intervening. Sehingga
corporate governance perception index bukan variabel mediasi/ intervening,
karena corporate governance perception index tidak bisa memediasi atau
bukan variabel intervening antara tax avoidance dengan harga saham, karena
tax avoidance berpengaruh terhadap corporate governance perception index
(jalur 1), akan tetapi corporate governance perception index tidak
berpengaruh terhadap harga saham.
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5.2 SARAN
Hasil penelitian saat ini diharapkan dapat memberikan informasi penelitian
tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tax avoidance terhadap
harga saham dengan CGPI sebagai variabel intervening. Meskipun demikian,
penelitian saat ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat
memberikan informasi untuk penelitian selanjunya. Berikut ini keterbatasan dan
saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti yang akan datang.
1.

Peneliti saat ini menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dan masuk dalan IICG. Peneliti yang akan datang diharapkan
untuk

menggunakan

perusahaan

disektor

lain.

Penggunaan

sampel

perusahaan disektor lain, diharapkan dapat menunjukkan hasil yang berbeda.
2.

Peneliti yang akan datang disarankan
untuk menambah pengukuran variabel tambahan yang diduga memiliki
pengaruh terhadap harga saham, seperti EPS, ROE, dan lain sebagainya.

3.

Penelitian ini menggunakan variabel
intervening berupa CGPI, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat
menggunakan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap harga
saham.
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LAMPIRAN II: PERHITUNGAN VARIABEL PENELITIAN
PERHITUNGAN PROFITABILITAS
No

Kode

1

KAEF

2

PGAS

3

PTPP

4
5

WIKA
WSKT

6

BBNI

7

BBRI

8
9
10
11
12
13

BMRI
ANTM
PTBA
SMBR
SMGR
JSMR

14

TLKM

15
16

AGRO
WTON

Nama Perusahaan
PT Kimia Farma (Persero)
Tbk
PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk
PT Pembagunan Perumahan
Tbk
PT Wijaya Karya Tbk
PT Wakista Karya Tbk
PT Bank Negara Indonesia
Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
PT Aneka Tambang Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Semen Baturaja Tbk
PT Semen Indonesia Tbk
PT Jasa Marga Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk
PT Bank BRI Agro TBK
PT Wijaya Beton Tbk

EAT

2018
Total Aset

ROA

EAT

2019
Total Aset

ROA

535.085.322

11.329.090.864

0,05

15.890.439

18.352.877.132

0,00

364.638.660

7.939.273.167

0,05

112.981.195

7.373.713.156

0,02

1.958.993.059.360

52.549.150.902.972

0,04 1.208.270.555.330

59.165.548.433.821

0,02

0,04
2.621.015.140
62.110.847.154
0,04 1.028.898.367.891 122.589.259.350.571

0,04
0,01

2.073.299.864
59.230.001.239
4.619.567.705.553 124.391.581.623.636
15.508.584

808.572.011

0,02

15.091.763

845.605.208

0,02

32.418.486

1.296.898.292

0,02

34.413.825

1.416.758.840

0,02

25.851.937
1.636.002.591
5.121.112
76.074.721
2.036.493
26.979

1.202.252.094
32.195.350.845
24.172.933
5.538.079.503
82418603
206.196

0,02
0,05
0,21
0,01
0,02
0,13

28.455.592
193.852.031
4.040.394
30.073.855
2.073.888
27.592

1.318.246.335
30.194.907.730
26.098.052
5.571.270.204
99679570
221.208

0,02
0,01
0,15
0,01
0,02
0,12

26.979

206.196

0,13

27.592

221.208

0,12

204.212.623
486.640.174.453

23.313.671.252
8.881.778.299.672

0,01
0,05

51.061.421
510.711.733.403

27.067.922.912
10.337.895.087.207

0,00
0,05

PERHITUNGAN UKURAN PERUSAHAAN
Kode
KAEF
PGAS
PTPP
WIKA
WSKT
BBNI
BBRI
BMRI
ANTM
PTBA
SMBR
SMGR
JSMR
TLKM
AGRO
WTON

Rp

2019
Total Aset
18.352.877.132.000

SIZE
30,5408

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

7.373.713.156
59.165.548.433.821
62.110.847.154.000
122.589.259.350.571
845.605.208.000.000
1.416.758.840.000.000
1.318.246.335.000.000
30.194.907.730.000
26.098.052.000.000
5.571.270.204.000
79.807.067.000.000
99.679.570.000.000
221.208.000.000.000
27.067.922.912.000
10.337.895.087.207

22,7212
31,7114
31,7599
32,4399
34,3711
34,8871
34,8151
31,0387
30,8929
29,3486
32,0106
32,233
33,0301
30,9294
29,9668

Nama Perusahaan
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk
PT Pembagunan Perumahan Tbk
PT Wijaya Karya Tbk
PT Wakista Karya Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
PT Aneka Tambang Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Semen Baturaja Tbk
PT Semen Indonesia Tbk
PT Jasa Marga Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank BRI Agro TBK
PT Wijaya Beton Tbk

Rp

2018
Total Aset
11.329.090.864.000

SIZE
30,058

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

7.939.273.167
52.549.150.902.972
59.230.001.239.000
124.391.581.623.636
808.572.011.000.000
1.296.898.292.000.000
1.202.252.094.000.000
32.195.350.845.000
24.172.933.000.000
5.538.079.503.000
50.783.836.000.000
82.418.603.000.000
206.196.000.000.000
23.313.671.252.000
8.881.778.299.672

22,795
31,593
31,712
32,454
34,326
34,799
34,723
31,103
30,816
29,343
31,559
32,043
32,96
30,78
29,815

PERHITUNGAN TAX AVOINDANCE

Kode

Nama Perusahaan

PT Kimia Farma (Persero)
Tbk
PT Perusahaan Gas Negara
PGAS
(Persero) Tbk
PT Pembagunan Perumahan
PTPP
Tbk
WIKA PT Wijaya Karya Tbk
WSKT PT Wakista Karya Tbk
PT Bank Negara Indonesia
BBNI
Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
BBRI
Tbk
BMRI PT Bank Mandiri Tbk
ANTM PT Aneka Tambang Tbk
PTBA PT Bukit Asam Tbk
SMBR PT Semen Baturaja Tbk
SMGR PT Semen Indonesia Tbk
JSMR PT Jasa Marga Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia
TLKM
Tbk
AGRO PT Bank BRI Agro TBK
WTON PT Wijaya Beton Tbk
KAEF

Pembayaran
Pajak

2.019
Laba Sebelum
Pajak

CETR

Pembayaran
Pajak

2.018
Laba Sebelum
Pajak

CETR

219.381.335.000

38.315.488.000

6

227.541.327.000

755.296.047.000

0

98.668.207

279.902.491

0

124.854.557

584.904.285

0

1.914.800.715.566

1.239.763.092.293

2

1.946.868.231.059

2.003.090.738.328

1

1.005.995.846.000
2.500.267.370.782

2.789.255.688.000
1.328.649.961.839

0
2

1.231.007.415.000
1.566.131.007.443

2.358.628.934.000
5.536.442.504.008

1
0

4.082.687.000.000 19.369.106.000.000

0

3.932.801.000.000 19.820.715.000.000

0

9.357.307.000.000 43.364.053.000.000

0

9.668.009.000.000 41.753.694.000.000

0

7.551.004.000.000 36.441.440.000.000
734.464.694.000
687.034.053.000
1.532.563.000.000 5.455.162.000.000
265.889.000
86.572.265.000
616.721.000.000 3.195.775.000.000
1.285.333.000.000 3.097.603.000.000

0
1
0
0
0
0

7.200.860.000.000 33.943.369.000.000
551.348.245.000 2.013.152.801.000
2.284.395.000.000 6.799.056.000.000
56.926.290.000
145.356.709.000
542.907.000.000 4.104.959.000.000
1.326.951.000.000 3.210.309.000.000

0
0
0
0
0
0

0 10.375.000.000.000 36.405.000.000.000

0

1
1

0
1

10.348.000.000.000 37.908.000.000.000
44.739.315.000
559.573.427.319

74.197.988.000
626.270.544.710

111.323.032.000
555.564.819.311

292.509.384.000
619.251.303.685

PERHITUNGAN CGPI
Kode

Nama Perusahaan

KAEF

PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
Tbk
PT Pembagunan Perumahan Tbk
PT Wijaya Karya Tbk
PT Wakista Karya Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
PT Aneka Tambang Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Semen Baturaja Tbk
PT Semen Indonesia Tbk
PT Jasa Marga Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank BRI Agro TBK
PT Wijaya Beton Tbk

PGAS
PTPP
WIKA
WSKT
BBNI
BBRI
BMRI
ANTM
PTBA
SMBR
SMGR
JSMR
TLKM
AGRO
WTON

2018
2019
Indikator
Skor
Indikator
Skor
penjabaran
1 penjabaran
1
penjabaran
92,83%
penjabaran
penjabaran
most trusted
89,06%
93,86%
88,81%
86,10%
72,02%
penjabaran
penjabaran
penjabaran
penjabaran
88,46%

1
4
1
1
4
4
4
4
4
3
1
1
1
1
4

83,34%
92,83%
86,30%
penjabaran
most trusted
90,75%
94,86%
90,11%
87,05%
penjabaran
penjabaran
penjabaran
penjabaran
penjabaran
80,41%

3
4
4
1
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
3

HARGA SAHAM
Kode
KAEF
PGAS
PTPP
WIKA
WSKT
BBNI
BBRI
BMRI
ANTM
PTBA
SMBR
SMGR
JSMR
TLKM
AGRO
WTON

Nama Perusahaan
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Pembagunan Perumahan Tbk
PT Wijaya Karya Tbk
PT Wakista Karya Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri Tbk
PT Aneka Tambang Tbk
PT Bukit Asam Tbk
PT Semen Baturaja Tbk
PT Semen Indonesia Tbk
PT Jasa Marga Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank BRI Agro TBK
PT Wijaya Beton Tbk

Harga Saham
2018
2019
2600
1250
2120
2170
1805
1585
1655
1990
1680
1485
8800
7850
3660
4400
7375
7675
765
840
4300
2660
1750
440
11500 12000
4280
5175
3750
3970
310
198
376
450

LAMPIRAN III: HASIL SPSS
Hasil Uji Statistik Deskriptif
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

PROFITABILITAS

32

,00087

,21185

,0427689

,04773663

TAX AVOIDANCE

32

,02540

,71784

,2922489

,15725133

UKURAN PERUSAHAAN

32

22,72119

34,88715

31,3617478

2,77804805

CGPI

32

1

4

2,50

1,459

HARGA SAHAM

32

198

12000

3464,50

3201,879

Valid N (listwise)

32

Output combined loadings and cross-loadings

Output combined loadings and crossloadings

Output laten variable

coefficients

76

Output laten variable
coefficients

Output laten variable
coefficients

Output general result

Output laten variable
coefficients

Output laten variable
coefficients

Hasil Path Analysis

Output path coefficients and p-value

Output indirect and total effect

Output indirect and total effect

