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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah 

kinerja pasar. Corporate governance tidak hanya mendukung efisiensi bisnis 

semata, tetapi juga memberikan kontribusi bagi penguatan transparansi dan 

kebebasan berdemokrasi dalam bermasyarakat secara keseluruhan. Penerapan 

good corporate governance (GCG) merupakan salah satu upaya yang cukup 

signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia.  

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan 

zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh 

persaingan global yang semakin keras. 

 

Isu mengenai corporate governance mulai mengemuka, khususnya di Indonesia 

pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan.  

Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia 

disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam 

perusahaan di Indonesia.  Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai 

memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktik corporate 

governance. 
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Johnson dkk. (2000) dalam Indra dan Ivan (2006) dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa pelaksanaan corporate governance dalam sistem hukum 

yang lemah menyebabkan dampak krisis ekonomi yang sangat meluas ketika 

terjadinya krisis ekonomi di Asia.  Kualitas pelaksanaan corporate governance 

yang lemah menjadi alasan kuat bagi terjadinya krisis mata uang dan menurunnya 

kinerja pasar modal selain berbagai alasan ekonomi lainnya.  

 

Riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) pada tahun 

2002, menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan good corporate 

governance (GCG) adalah kepatuhan terhadap peraturan.  Perusahaan meyakini 

bahwa implementasi good corporate governance (GCG) merupakan bentuk lain 

penegakan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan 

implementasi good corporate governance (GCG) berhubungan dengan 

peningkatan citra perusahaan.  Perusahaan yang mempraktikkan good corporate 

governance (GCG), akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai pasar.  

Artinya disini GCG secara tidak langsung memiliki keterkaitan terhadap citra dan 

nilai pasar itu sendiri.  Dengan demikian semakin baik perusahaan tersebut 

merapkan GCG secara teori maka kinerja pasar akan semakin baik. 

 

Kemudian penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan telah 

banyak dilakukan oleh para akademisi di Indonesia.  Beragam hasil dari penelitian 

tersebut cukup bervariasi, ada yang menyimpulkan bahwa GCG secara empiris 

tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar dan ada pula yang menyimpulkan bahwa 

GCG cukup berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pasar. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nahdiah (2009) mengenai Pengaruh Mekanisme 

Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI  pada tahun 2005 sampai dengan tahun 

2007 menyimpulkan bahwa, GCG berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan terkecuali pada komponen komite audit. 

 

Menurut Cahyani (2009) pelaksanaan corporate governance yang baik dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon secara positif 

terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan.  Penelitian 

ini bertujuan untuk menginvestigasi mengenai pengaruh Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) terhadap kinerja pasar pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik 

untuk  mengambil tema penelitian mengenai Corporate Governance Perception 

Index (CGPI) dengan judul “PENGARUH PERINGKAT GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PASAR YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

1.2. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian serta teori 

penelitian terdahulu maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah Corporate Governance Perception Index (CGPI) berpengaruh terhadap 

kinerja pasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?” 
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1.2.2. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka 

peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

“Kinerja pasar yang dipakai adalah rasio keuangan dengan jenis rasio pasar yang 

diproksikan dengan Price Earning Ratio (PER)”. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) yang ditentukan oleh karakteristik 

perusahaan terhadap kinerja pasar. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. dapat memberikan manfaat kepada perusahaan bahwa dengan adanya 

berbagai pemeringkatan perusahaan berdasarkan corporate governance yang 

diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keyakinan 

akan kegunaan hasil pemeringkatan tersebut untuk dijadikan masukan dalam 

pengambilan keputusan. 

2. dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai praktik corporate governance berkaitan dengan kinerja pasar. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, 

dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan 

masalah yang dapat digunakan sebagai dasar acuan penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dikemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, metode penentu sample, metode 

pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan serta pembatasan 

penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik sampel, deskripsi, hasil penelitian, 

serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan teknik analisis yang digunakan. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat simpulan dari hasil pembahasan 

pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dari 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 


