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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

1.1. Pengertian Good Corporate Governance 

Persepsi Good dalam good corporate governance adalah tingkat pencapaian 

terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan 

dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep corporate 

governance.   

 

Menurut profil program Corporate Governance Perception Index (2008) 

corporate governance adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan 

mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder).  Good corporate 

governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai 

tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap 

memperhatikan kepentikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan norma yang berlaku. 

 

Johnson, dkk (2000) dalam Indra dan Ivan (2006) membuktikan bahwa 

pelaksanaan corporate governance dalam sistem hukum yang lemah 

menyebabkan dampak krisis ekonomi yang sangat meluas ketika terjadinya krisis 
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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. 

 

Keberadaan mekanisme corporate governance diharapkan dapat menciptakan 

manajemen yang efektif dan efisien dalam menjalankan suatu perusahaan, 

sehingga terjadi peningkatan kapabilitas sekaligus kelancaran keadaan finansial 

dari suatu perusahaan yang berjalan secara aktif.  Hal ini dapat dicapai dengan 

adanya penerapan prinsip-prinsip GCG secara mantap dan menyeluruh (Indra dan 

Ivan, 2006).  

 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate 

governance tersebut merupakan:  

1. suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan 

Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan para Stakeholder lainnya.  

2. suatu sistem pengawasan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian 

perusahaan yang dapat munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah 

dan penyalahgunaan aset perusahaan.  

3. suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, 

berikut pengukuran kinerjanya. 

 

1.2. Manfaat dan Tujuan Penerapan Good Corporate Governance 

Potensi resiko dan tantangan di dalam dunia bisnis kian hari semakin berpotensi 

untuk semakin meningkat.  Oleh karena itu penerapan dari prinsip-prinsip GCG 

sangat diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.  Implementasi dari 

GCG diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai 
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perusahaan. GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara 

berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara 

menyeluruh.  Berikut beberapa manfaat dari penerapan good corporate 

governance: 

1. mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang 

saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 

Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai 

akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya 

pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut. 

2. mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari 

pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana 

atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring 

dengan turunnya tingkat resiko perusahaan. 

3. meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. 

4. menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) 

dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai 

strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka 

mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari 

segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan. 

 

 



9 

 

Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan berikut: 

1. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang 

memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, 

pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam 

menghadapi tantangan organisasi kedepan. 

2. meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

3. mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para share holders dan 

stakeholders. 

 

Dalam menerapkan nilai-nilai good corporate governance, perseroan 

menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan  yang kuat, 

maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar 

internasional. Guna memastikan bahwa tata kelola perusahaan diterapkan secara 

konsisten di seluruh lini dan unit organisasi. Perseroan menyusun berbagai acuan 

sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri,  

Perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kamal 

dan Supomo, (2008)). 

 

Survey yang dilakukan oleh lembaga konsultan tingkat tinggi dunia seperti Mc 

Kinsey dan Company menunjukkan bahwa para institutional investor lebih 

menaruh kepercayaan terhadap korporasi-korporasi yang memiliki corporate 

http://diaryintan.wordpress.com/
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governance dan memandang corporate governance sebagai kriteria kualitatif 

penentu, menyamai kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan.  

Kalaupun Good Corporate Governance bukan satu-satunya cara untuk keluar dari 

krisis, sistem ini dapat memberi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang 

lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah sangat berubah dimana 

independensi, transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial menjadi 

norma dasar, Mintara (2008) dalam Priana (2010). 

 

1.3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip dasar penerapan good corporate governance yang dikemukakan 

oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) adalah sebagai 

berikut: 

1. Fairness (Kewajaran) 

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan 

informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan 

perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading).  Fairness diharapkan 

membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan predunt (hati-hati), 

sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair 

(jujur dan adil).  Fairness juga diharapkan memberi perlindungan kepada 

perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di 

atas.  Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin 

perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.  

Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar bisa 

diberlakukan secara efektif.  Syarat itu berupa peraturan dan perundang-
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undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara baik serta 

efektif. 

2. Disclosure and Transparency (Pengungkapan dan Transparansi) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material 

dan relevan mengenai perusahaan.  Dalam mewujudkan transparansi ini 

sendir, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan 

tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut.  Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan 

informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak 

signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.  Selain itu, 

para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara 

mudah pada saat diperlukan.  Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari 

penerapan prinsip ini.  Salah satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko 

yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan yang 

diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat 

diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar.  

Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, 

akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) 

berbagai pihak dalam manajemen. 

3. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung 

jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif.  Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia 
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adalah mandulnya fungsi pengwasan Dewan Komisaris.  Atau justru 

sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang 

seharusnya dijalankan Direksi.  Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta 

fungsi organ perusahaan agar terciipta suatu mekanisme pengecekan dan 

perimbangan dalam mengelola perusahaan. 

4. Responsibility (Responsibilitas) 

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum 

dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang 

kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan 

perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.  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. 

5. Independency (Independensi) 

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari manapun yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat (Mintara (2008) dalam Priana (2010)).  Untuk 

melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masin-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 
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1.4. Faktor Penerapan Good Corporate Governance 

Ada beberapa faktor dalam penerapan good corporate governance menurut Kamal 

dan Supomo (2008), yaitu: 

1. Faktor Eksternal 

Yang dimakud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di 

antaranya: 

a. terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin 

berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. 

b. dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahaan 

yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean 

Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya. 

c. terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang 

dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. 

Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan): 

i. terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG 

di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul 

partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung 

aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela. 

ii. hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan 

implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti 

korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan 

beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan 

peluang kerja.  Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan 
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publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam 

implementasi GCG. 

 

2. Faktor Internal 

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek 

GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara 

lain: 

a. terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung 

penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di 

perusahaan. 

b. berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu 

pada penerapan nilai-nilai GCG. 

c. manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-

kaidah standar GCG. 

d. terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan 

untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. 

e. adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap 

gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik 

dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan 

dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. 

 

2.5. Peranan Dewan Direksi dan Komisaris Independen 

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan 

diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka 

panjang.  Wardhani (2006) dalam Priana (2010) menjelaskan perusahaan yang 
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memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, 

dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan 

yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi 

lebih sedikit.  Faisal (2005) dalam Priana (2010) menyatakan bahwa dewan 

direksi merupakan mekanisme pengendalian internal utama yang memonitor 

manajer, ukuran dewan direksi yang kecil secara positif dan signifikan 

mempengaruhi efisiensi pemanfaatan aktiva namun tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pengurangan biaya keagenan yang diukur dengan beban 

operasi.  Semakin besar ukuran dewan direksi semakin besar beban diskresi 

manajerial yang terjadi.  Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa ukuran 

dan komposisi dewan direksi secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja 

dengan adanya penurunan biaya keagenan (agency cost). 

 

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, 

terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Menurut Egon Zehnder 

dalam Era (2008), Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance 

yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme 

mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada 

pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk 

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris 

bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris 
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merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder 

International dalam FCGI, 2006) dalam Era (2008). 

 

2.6. Peranan Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemilik 

institusi dan kepemilikan oleh blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas 

nama perorangan di atas 5%, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan 

kepemilikan insider.  Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol 

biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance).  Adrian (2009) dalam Priana (2010) menjelaskan bahwa 

kepemilikan institusional yang dilandasi praktik good corporate governance 

menjamin investor atau investasi yang telah ditanamkan, adanya jaminan 

keamanan berarti mengurangi risiko. 

 

Fatimah (2008) dalam Priana (2010) menyatakan corporate governance pada 

dasarnya menyangkut masalah siapa (who) yang seharusnya mengendalikan 

jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (why) harus dilakukan pengendalian 

terhadap jalannya kegiatan korporasi.  Yang dimaksud dengan siapa adalah para 

pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah karena adanya hubungan antara 

pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan.  Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan 

pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer, tindakan 

pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong 

manajer atau lebih memfokuskan perhatiaanya terhadap kinerja perusahaan 

sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. 



17 

 

Kepemilikan institutsional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan 

manajemen laba yang juga akan berakibat pada kinerja keuangan perusahaan, 

kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase 

jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham 

perusahaan. 

 

Kepemilikan manajerial adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen 

dari total saham yang beredar.  Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai 

ekonomisnya memiliki intensif menyelaraskan kepentingan dengan principles.  

Adanya kepemilikan manajerial dan meningkatkan nilai perusahaan karena 

semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka 

manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham 

yang juga termasuk dirinya (Herawaty, 2008) dalam Priana (2010).  Salah satu 

elemen corporate governance yang penting adalah transparansi (transparency) 

atau keterbukaan.  Keterbukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala 

sesuatu yang dilakukan oleh manajemen kepada publik.  Keterbukaan tidak 

mudah dilakukan jika manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat 

yang mendukung kepentingannya.  Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam 

perusahaan terdapat manajemen yang memiliki andil sebagai pemilik (managerial 

ownership). 

 

Semakin besar prosentase kepemilikan manajerial, maka kemungkinan untuk 

melakukan keterbukaan semakin kecil, sehingga perusahaan akan lebih memiliki 

risiko.  Indikator atau proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan 
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manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh 

jumlah saham perusahaan yang dikelola. 

 

2.7. Peranan Kualitas Audit 

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip 

GCG.  Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan 

pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi 

direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas 

penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.  Anggota komite audit 

diharuskan memiliki keahlian yang memadai.  Komite audit ini memiliki 

kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. 

 

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen.  Independensi 

komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya.  Hal 

ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara 

eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi 

pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. 

 

Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota 

dewan komisaris.  Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan 

berbagai keahlian, pengalaman dari kualitas lainnya yang dibutuhkan guna 

mencapai tujuan komite audit.  Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, 

eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. 

Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah: 
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1. mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.  Adanya 

pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip pertanggungjawaban 

(responsibility) agar organ-organ perusahaan melaksanakan fungsi dan 

tanggung jawabnya berdasarkan aturan yang ada. 

2. meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.  Prinsip 

transparansi (transparency) dikembangkan dalam tugas ini. 

3. mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran, biaya 

eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas auditor.  Komite audit 

dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas (accountability). 

4. mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama 

tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.  Hal ini terkait dengan 

prinsip pertanggungjawaban (responsibility). 

 

2.8. Kinerja Pasar 

Cahyani (2009) menjelaskan kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas 

perusahaan selama periode tertentu yang merupakan hasil atau prestasi yang 

dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-

sumber daya yang dimiliki (Helfert, 1996).   

 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pasar.  Rasio ini 

merupakan indikator untuk mengukur harga dari suatu saham.  Rasio ini digunakan 

untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan 

dividen yang cukup tinggi sebelum melakukan investasi.  Namun rasio pasar tidak 

memiliki ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi rasio dan juga tidak dapat 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan apabila dilihat dari 

harga saham. 
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Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham 

dengan laba, nilai buku per saham, dan deviden.  Rasio ini memberikan petunjuk 

mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan dimasa lalu serta 

prospek dimasa mendatang (Moeljadi, 2006).  Rasio ini memberikan informasi 

seberapa besar masyarakat atau para pemegang saham menghargai perusahaan, 

sehingga mereka mau membeli saham perusahaan tersebut dengan harga yang 

lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham (Sutrisno, 2003). 

 

Rasio pasar mengukur harga saham perusahaan di pasar relatif terhadap nilai 

bukunya.  Sudut pandang rasio ini lebih banyak didasarkan pada sudut pandang 

investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan 

dalam rasio ini.  Dalam penelitian ini rasio pasar yang digunakan adalah Rasio 

Harga Laba (Price Earning Ratio).  Price Earning Ratio (PER) menunjukkan 

berapa banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba yang 

dilaporkan.  Oleh para investor rasio ini digunakan untuk memprediksi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang.  

Kesediaan para investor untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung pada 

prospek perusahaan.  Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang 

tinggi, biasanya memiliki PER yang tinggi.  Sebaliknya perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah. 
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2.9. Pengembangan Hipotesis 

2.9.1. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Price Earning Rasio 

Price earning rasio adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih 

perusahaan, dimana harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih 

yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun.  Karena yang menjadi fokus 

perhitungannya adalah laba bersih yang telah dihasilkan perusahaan, maka dengan 

mengetahui price earning rasio sebuah emiten, kita bisa mengetahui apakah harga 

sebuah saham tergolong wajar atau tidak secara real dan bukannya secara future 

alias perkiraan. 

 

Pengukuran kinerja dengan price earning rasio (PER) diyakini bisa memberikan 

gambaran mengenai kinerja pasar yang baik.  Good corporate governance 

berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan, semakin baiknya citra 

perusahaan maka semakin baik kepercayaan investor terhadap perusahaan 

tersebut.  Untuk meningkatkan GCG perusahaan harus meningkatkan tata kelola 

dan operasional perusahaan lebih baik lagi, karena semakin banyak unsur-unsur 

keunggulan operasional yang terpenuhi maka makin tinggi pencapaian kinerja 

dari perusahaan dalam efisiensi produksi, volume penjualan, volume penjualan, 

serta peningkatan pendapatan operasional. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

H1 : Good corporate governance berpengaruh terhadap price earning rasio. 

 

 


