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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Pencerminan kondisi perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya, jika 

perusahaan memiliki kinerja yang baik maka harga saham dimungkinkan akan 

meningkat dan ketika kinerja perusahaan turun maka harga saham juga cenderung 

turun. Harga saham dapat diartikan harga saham di bursa saham pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan juga penawaran saham 

yang bersangkutan di pasar modal. Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa 

besar minat investor terhadap saham suatu perusahaan. Analisis harga saham 

sangat penting bagi seorang investor untuk mengetahui perkembangan harga 

saham perusahaan. Investor dapat melakukan analisis teknikal dengan 

menggunakan data-data yang berasal dari pasar saham dimana saham tersebut 

dijual dengan mengamati data volume transaksi penjualan saham dan indeks pasar, 

selain itu investor juga dapat melakukan analisis fundamental dengan 

menggunakan data-data fundamental seperti laporan keuangan perusahaan. Ketika 

seorang investor menggunakan analisis fundamental dalam menilai harga saham 

dan menemukan adanya peningkatan kondisi fundamental perusahaan yaitu kinerja 

perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan, biasanya akan diikuti dengan 

naiknya harga saham di bursa, kejadian ini disebabkan karena investor memiliki 

ekspektasi tinggi terhadap perusahaan di masa yang akan datang. 



2 

 

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan kerap kali terjadi 

dalam mencapai tujuan perusahaan pada umumnya bersifat fundamental. Untuk 

mengatasi permasalahan atau hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan 

harus memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, mampu 

memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham serta pihak 

kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh 

keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Selain itu juga harus 

dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. 

Dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dirasakan masih 

sangat perlu adanya manajemen yang baik dalam memuaskan stakeholder 

perusahaan dan informasi praktik corporate governance di Indonesia yang 

mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan perusahaan. 

 

Governance dan sustainability merupakan dua hal yang saling beriringan, 

yaitu komitmen dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya 

ditujukan untuk penciptaan nilai perusahaan secara ekonomi, namun juga 

menciptakan nilai secara sosial dan lingkungan. Perusahaan sebagai sebuah entitas 

bisnis tidak lepas dari pengaruh dukungan sosial dan lingkungan dalam meraih 

keuntungan. Konsep triple bottom lines merupakan pemahaman bersama dan 

pendekatan yang digunakan dalam merangkai dua kata governance dan 

sustainability menjadi praktik umum. Melalui skor Corporate Governance 

Perception Index (CGPI), The Indonesian Institute for Corporate Governance 
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(IICG) mencoba menggunakan konsep tersebut sebagai arah penilaian komitmen 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) menuju keberlanjutan perusahaan 

dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. 

 

CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang 

dilakukan sukarela oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. dimana program CGPI 

ini secara konsisten telah diselenggarakan pada setiap tahunnya sejak tahun 2001. 

Program ini dirancang untuk memicu perusahaan dalam meningkatkan kualitas 

penerapan konsep GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan (continous 

improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan melaksanakan studi banding 

(benchmarking). 

Beberapa partisipan yang mengikuti CGPI Awards, berpendapat survei ini 

memiliki keunikan tersendiri dimana guna mendapatkan orisinalitas jawaban 

mereka silih berganti menjawab satu persatu pertanyaan juri dari IICG. 

penilaiannya juga dilakukan dengan cara mempresentasikan pelaksanaan GCG 

masing-masing perusahaan sehingga dapat melihat kondisi perusahaan. Bila 

diamati, ada kecenderungan perusahaan di Indonesia makin antusias dalam 

menjalankan GCG. Dengan meningkatnya kinerja saham perusahaan disini akan 

menambah minat investor terhadap perusahaan sehingga ada kecenderungan harga 

saham naik. Oleh karena itu dengan adanya survei CGPI ini bisa menjadi pedoman 

bagi investor untuk menginvestasikan dana. Semakin baik penerapan tata kelola 

GCG, maka kepercayaan investor terhadap perusahaan semakin baik juga sehingga 
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dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut dan akhirnya harga saham 

perusahaan tersebut dapat meningkat. 

 

Usaha yang dilakukan untuk mendukung gerakan anti korupsi adalah 

menciptakan dunia usaha yang sehat. Oleh karenanya dibentuklah IICG yang 

didirikan pada 2 juni 2000 yang tujuannya untuk konsep, praktik, dan manfaat 

GCG didalam dunia usaha. Upaya partisipasi dan kontribusi IICG dalam 

mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia guna menciptakan praktik 

dunia bisnis yang sehat, etika, bermartabat dan berkelanjutan terus bergulir melalui 

penyelenggaraan program riset dan pemeringkatan CGPI. IICG melalui 

penyelenggaraan CGPI mengajak seluruh pemangku kepentingan yang meliputi 

pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat bisnis dan pihak pendukung bisnis 

melakukan praktik terbaik GCG dan berbagai kegiatan diseminasi konsep 

corporate governance dalam dunia bisnis dan perekonomian guna mendorong 

kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan khususnya memperhatikan proses 

penciptaan nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Selain itu program 

pemeringkatan CGPI juga bertujuan untuk memotivasi dunia bisnis dalam 

melaksanakan konsep corporate governance dan menumbuhkan partisipasi 

masyarakat 
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Adapun berikut perusahaan yang termasuk dalam IICG periode 2014 – 2016 : 

Tabel 1.1 

Bursa Efek Indonesia 

Perusahaan yang Termasuk IICG 

Tahun Periode 2014 -2016 

 

No Nama Emiten Kode 

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 

2 PT Bank BNI (Persero) Tbk BBNI 

3 PT Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 

4 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 

5 PT Asuransi Jasa Indonesia Tbk - 

6 PT Bank BCA Tbk BBCA 

7 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 

8 PT Bank BRI (Persero) Tbk BBRI 

9 PT Bank Syariah Mandiri Tbk - 

10 PT Bank BTN (Persero) Tbk BBTN 

11 PT Bakrie & Brothers Tbk BNBR 

12 PT Jasa Marga (Persero) Tbk JSMR 

13 PT Telkom Indonesia Tbk TLKM 

14 PT Bank DKI  - 

15 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia AJMI 

16 PT AXA Mandiri - 

17 PT Bank BJB BJBR 

18 PT Krakatau Steel KRAS 

19 PT Mandiri Sekuritas - 

20 PT Pertamina Tbk - 

21 PT Semen Indonesia Tbk SMGR 

22 PT Timah (Persero) Tbk TINS 

23 PT Kereta Api (Persero) Tbk - 

24 PT Krakatau Enginering  - 

25 PT Wijaya karya (Persero) Tbk  WIKA 

26 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PORT 

27 PT Petrokimia Gresik Tbk - 

                   Sumber : majalah swa & IICG, 2018 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat ada 27 (dua puluh tujuh) perusahaan 

yang masuk ke dalam IICG pada periode 2014-2016 dan ada beberapa perusahaan 
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yang terdaftar di BEI yang ditandai dengan kode saham serta ada juga beberapa 

perusahaan yang tidak terdaftar di BEI.   

Perusahaan cenderung bergantung pada pasar modal dari pihak eksternal 

untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Perusahaan perlu meyakinkan pihak 

penyandang dana eksternal bahwa investasi mereka digunakan secara tepat dan 

efisien. Manajemen juga memastikan bahwa manajemen bertindak terbaik untuk 

kepentingan perusahaan. Kepastian seperti itu diberikan oleh sistem tata kelola 

perusahaan (corporate governance). Corporate governance merupakan pedoman 

bagi manajer untuk mengelola perusahaan secara best practise. Manajer akan 

membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak 

(stakeholder). Manajer bekerja secara efektif dan efesien sehingga dapat 

menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. Hal ini akan 

mengakibatkan nilai perusahaan meningkat. 

Isu tentang corporate governance mulai hangat dibicarakan sejak 

terjadinya berbagai skandal yang mengindikasikan lemahnya corporate 

governance. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan 

perhatian yang cukup signifikan dalam praktek corporate governance. Corporate 

governance merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin 

gencarnya publikasi tentang kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis yang 

terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen. 

Selain itu, corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency 

theory di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk 
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memastikan bahwa pengelolaan dilakukan penuh kepatuhan kepada berbagai 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

 

Permasalahan corporate governance menjadi perhatian dunia setelah 

terungkapnya skandal dan bentuk korupsi korporasi terbesar dalam sejarah 

Amerika serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Enron bergerak dalam bidang 

listrik, gas alam, bubur kertas, kertas dan komunikasi. Skandal ini juga melibatkan 

salah satu kantor akuntan publik Big Five saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen. 

Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan melakukan 

mark-up laba perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Kasus ini 

kemudian menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang 

merupakan auditor Enron dan mengakibatkan Arthur Andersen ditutup secara 

global.  

Adapun peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan  

prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi pada suatu perusahaan. Melalui lembaga independen IICG penerapan 

GCG yang di rangkum dalam skor CGPI sebagai rating akhir nantinya diharapkan 

dapat menambah nilai perusahaan dan mampu meningkatkan kepercayaan investor 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta pemegang saham akan merasa 

puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value 

dan dividen sehingga dapat meningkatkan harga saham. 
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Data harga saham diperoleh dari ikhtisar harga saham per kuartal pada 

laporan tahunan perusahan di BEI. Harga saham yang digunakan dihitung dari 

penutupan akhir tahun  bersangkutan di bulan Desember. Berikut ditampilkan 

harga saham masing-masing perusahaan yang terdaftar pada BEI periode tahun 

2014 – 2016. 

Tabel 1.2 

Bursa Efek Indonesia 

Harga Saham Penutupan Akhir Desember yang Masuk Dalam BEI 

Periode Tahun 2014 – 2016 

(Dalam Rupiah) 

 

No Nama Perusahaan 
Harga Saham 

2014 2015 2016 

1 Bank Mandiri Tbk 10.775 9.250 11.575 

2 Bank BNI TBk 6.100 4.990 5.525 

3 PT Tambang Batu Bara Bukit Asam 2.500 905 2.430 

4 PT Aneka Tambang Tbk 894 314 895 

5 Bakrie & Brother Tbk 500 500 500 

6 Bank BCA Tbk 13.125 13.300 15.500 

7 Bank OCBC NISP Tbk 680 637 1.035 

8 Bank BRI Tbk 11.650 11.425 11.675 

9 Bank BTN (Persero) 1.205 1.295 1.740 

10 PT JasaMargaTbk 7.033 5.273 4.320 

11 PT Telkom Indonesia Tbk 2.865 3.105 3.980 

12 PT Asuransi Jasa Indonesia Tbk - - - 

13 PT Bank Syariah Mandiri Tbk - - - 

14 PT Bank DKI  - - - 

15 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 192 152 178 

16 Krakatau Steel 485 293 770 

17 PT AXA Mandiri - - - 

18 PT Bank BJB 730 755 3.390 

19 PT Mandiri Sekuritas - - - 

20 PT Semen Indonesia Tbk 16.200 11.400 9.175 
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21 PT Timah Tbk 1230 505 1075 

22 PT Pertamina Tbk - - - 

23 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 555 309 338 

24 PT Wijaya karya Tbk 3.408 2.445 2.360 

25 PT Kereta Api (Persero) Tbk - - - 

26 PT Krakatau Enginering  - - - 

27 PT Petrokimia Gresik Tbk - - - 

Sumber Data www.idx.co.id, 2018 

 

Dari Tabel diatas dapat dilihat perusahaan yang memiliki harga saham 

tertinggi yaitu PT Bank BCA Tbk mencapai 15.500 per rupiah pada akhir tahun 

2016, sedangkan harga saham terendah adalah PT Asuransi Jiwa Manulife 

Indonesia dengan nilai 178  per rupiah pada akhir tahun 2016. 

 

Dalam pelaksanaan GCG diukur dengan hasil pemeringkatan skor CGPI. 

Dimana CGPI adalah rekapitulasi skor penilaian dari 4 tahapan yang dikalikan 

dengan hasil pembobotan nilai berdasarkan penilaian panel ahli dan dikalibrasi 

berdasarkan norma penilaian CGPI.  Dimana penjaringan peserta pemeringkatan 

dilakukan dengan pola partisipatif. Sebelumnya panitia telah mengirimkan 

undangan kepada perusahaan publik dan non publik pilihan baik swasta maupun 

BUMN untuk ikut dalam pemeringkatan. Peserta pun ada yang mendaftar setelah 

melihat iklan dari majalah SWA yang kemudian diseleksi melalui persyaratan 

yang telah ditentukan. Para peserta yang memenuhi syarat kemudian diminta 

melakukan self assesment terhadap pelaksanaan GCG di perusahaan dengan 

menjawab 115 pertanyaan dari 13 aspek penilaian yang meliputi : Komitmen, 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kepemimpinan, 
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kapabilitas, strategi, risiko, etika, budaya, dan aspek tema pemeringkatan yang 

berbeda setiap tahunnya. Perusahaan yang telah melakukan self assesment dan 

melengkapi dokumen kemudian bersiap menerima tim juri untuk tahapan 

observasi dan verifikasi. 

Di bawah ini hasil skor pemeringkatan CGPI dari tahun 2014-2016 pada 27 

perusahaan yang terdaftar pada IICG dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 

berikut : 

Tabel 1.3 

The Indonesian Institute of Corporate Governance 

Skor Pemeringkatan CGPI  

Tahun Periode 2014-2016 

(Dalam Persen) 

 

No Nama Perusahaan Skor CGPI 

2014 2015 2016 

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 92,36 92,88 93,29 

2 PT Bank BNI (Persero) Tbk 87,19 87,46 87,75 

3 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 80.87 81.23 82.27 

4 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 88.92 89,12 88,64 

5 PT Asuransi Jasa Indonesia Tbk 85,04 85,32 85,80 

6 PT Bank BCA Tbk 86,06 86,59 87,19 

7 PT Bank OCBC NISP Tbk 86,17 86,52 86,85 

8 PT Bank BRI (Persero) Tbk 86,43 86,92 87,74 

9 PT Bank Syariah Mandiri Tbk 86,55 85,63 86,33 

10 PT Bank BTN (Persero) Tbk 84,94 85,75 86,59 

11 PT Bakrie & Brothers Tbk 84,09 85,25 85,55 

12 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 85,16 85,47 85,81 

13 PT Telkom Indonesia Tbk 90,66 - 91,18 

14 PT Bank DKI  81,93 - 82,08 

15 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia - - 71,98 

16 PT AXA Mandiri - - 72,48 

17 PT Bank BJB - - 82,13 

18 PT Krakatau Steel 76,26 77,27 78,44 

19 PT Mandiri Sekuritas - 77,81 78,88 
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20 PT Pertamina Tbk 81,22 - 83,90 

21 PT Semen Indonesia Tbk - - 83,59 

22 PT Timah (Persero) Tbk 80,10 81,70 82,15 

23 PT Kereta Api (Persero) Tbk - 78,59 80,35 

24 PT Krakatau Enginering  - 79,41 80,25 

25 PT Wijaya karya (Persero) Tbk  - - 81,68 

26 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) - 74,28 77,27 

27 PT Petrokimia Gresik Tbk - 80,74 81,65 

  Sumber : Majalah SWA & IICG, 2018 

Pada Tabel diatas menunjukan hasil skor CGPI dari tahun 2014-2016 bisa 

dilihat pada tahun 2014 – 2016 PT Bank Mandiri Tbk menduduki skor dengan 

rata-rata tertinggi. Jadi dapat disimpulkan dari tahun 2014-2016 PT Bank Mandiri 

Tbk mendapatkan skor tertinggi sehingga masuk kategori 85 – 100 yang artinya  

perusahaan sangat terpercaya. 

 

Dalam melakukan investasi, investor akan menemui berbagai macam risiko 

yang cukup sulit untuk diprediksi. Untuk itu investor memerlukan keahlian dalam 

menganalisis informasi keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Oleh 

karena itu, selain CGPI terdapat berbagai macam faktor-faktor yang bersifat 

fundamental yang mana dapat mempengaruhi harga saham, diantaranya ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat dinyatakan dengan total aktiva. Semakin besar total aktiva maka 

semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Dengan demikian ukuran perusahaan 

merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penentuan 

ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total aktiva. Faktor ukuran 
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perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupakan faktor 

penting dalam pembentukan laba dan akan semakin memperluas pangsa pasar. 

 

Di bawah ini hasil total aktiva dari tahun 2014-2016 pada 27 perusahaan 

yang terdaftar pada IICG dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.4 

Bursa Efek Indonesia 

Total Aktiva Periode 2014-2016 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

 

No Nama Perusahaan Total Aktiva 

2014 2015 2016 

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 855.039.673 910.063.409 1.038.706.009 

2 PT Bank BNI (Persero) Tbk 433.240.900 137.342.670 661.658.373 

3 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 16.894.043 18.576.774 21.987.482 

4 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 30.356.850 29.981.535 30.014.273 

5 PT Asuransi Jasa Indonesia Tbk 11.297.450 11.393.914 12.076.472 

6 PT Bank BCA Tbk 594.372.770 676.739.000 734.784.203 

7 PT Bank OCBC NISP Tbk 120.480.402 138.196.341 153.773.957 

8 PT Bank BRI (Persero) Tbk 878.426.312 1.003.644.426 1.126.248.442 

9 PT Bank Syariah Mandiri Tbk 66.942.422 70.369.708 78.831.721 

10 PT Bank BTN (Persero) Tbk 171.807.592 214.168.479 261.365.267 

11 PT Bakrie & Brothers Tbk 9.223.456 6.558.438 6.604.885 

12 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 36.724.000 53.500.322 79.192.772 

13 PT Telkom Indonesia Tbk 141.822.000 166.173.000 179.611.000 

14 PT Bank DKI  36.440.625 38.637.607 40.567.427 

15 PT Asuransi Manulife Indonesia 36.366.696 36.751.228 39.719.030 

16 PT AXA Mandiri 23.385.397 22.436.424 25.393.193 

17 PT Bank BJB 75.836.537 88.697.430 102.318.457 

18 PT Krakatau Steel 37.887.430 53.980.711 57.400.946 

19 PT Mandiri Sekuritas 2.381.012 1.712.035 2.199.987 

20 PT Pertamina Tbk 50.695.945 45.518.903 47.233.206 

21 PT Semen Indonesia Tbk 34.331.674 38.153.118 44.226.895 

22 PT Timah (Persero) Tbk 9.279.683 9.548.631 11.639.562 

23 PT Kereta Api (Persero) Tbk 17.313.242 22.392.892 27.403.953 

24 PT Krakatau Enginering  37.887.430 53.980.711 57.400.946 

25 PT Wijaya karya (Persero) Tbk  15.909.219 19.602.406 20.561.586 
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26 PT Pelabuhan Indonesia III  22.005.521 42.588.504 22.181.552 

27 PT Petrokimia Gresik Tbk 22.841.800 29.121.812 39.944.832 

Sumber : www.annualreport.id, 2018 

Berdasarkan Tabel di atas total aktiva perusahaan yang terdaftar pada IICG 

periode 2014 – 2016, untuk perusahaan yang tertinggi adalah perusahaan PT. Bank 

Mandiri Tbk dengan total aktiva dalam jutaan rupiah sebesar Rp. 1.038.706.009 

pada laporan keuangan tahun 2016.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dimana CGPI merupakan hasil 

pemeringkatan konsep tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

fundamental perusahaan dan ukuran perusahaan yang merupakan variabel yang 

menjadi faktor tingkat kepercayaan investor menjadi dorongan peneliti untuk 

mengetahui bagaimana hubungan dari CGPI dan ukuran perusahaan terhadap 

harga saham di BEI yang terdaftar pada IICG Periode 2014 -2016 maka peneliti 

tertarik mengambil judul “Pengaruh Corporate Governance Perception Index dan 

ukuran perusahaan terhadap harga saham perusahaan - perusahaan yang terdaftar 

di The Indonesian Institute for Corporate Governance dan Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian 

ini adalah Apakah Corporate Governance Perception Index dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap harga saham yang terdaftar di The Indonesian 

Institute for Corporate Governance dan Bursa Efek Indonesia? 
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C. Pembatasan Masalah 

          Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman sesuai dengan yang 

diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan yang 

ditetapkan, yaitu : Objek Penelitian yang dipilih adalah perusahaan yang terdaftar 

pada BEI dan termasuk dalam IICG periode 2014 – 2016, dimana CGPI diukur 

dengan menggunakan skor CGPI dan ukuran perusahaan yang diukur dengan Log 

total asset dari perusahaan 

D.  Tujuan Penelitian 

   Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CGPI dan ukuran 

perusahaan terhadap harga saham yang terdaftar di IICG dan BEI. 

  

E.   Manfaat Penelitian 

   Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi berbagai pihak yaitu : 

1.    Bagi Penulis 

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan empiris kepada penulis 

mengenai pengaruh pada pelaksanaan pemeringkatan skor CGPI dan ukuran 
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perusahaan di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap harga saham dan 

disiplin ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah serta untuk 

menguji dan melatih kemampuan dalam pengetahuan keterampilan yang 

dimiliki. 

2.    Bagi Investor 

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan investasi saham dengan melihat 

penerapan GCG yang dilakukan oleh perusahaan dengan berdasarkan 

pemeringkatan skor CGPI dan ukuran perusahaan. 

3.    Bagi Almamater 

Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan dan bahan refrensi 

bacaan, khususnya bagi peneliti lainnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

 

F.   Kerangka Pemikiran  

Alat ukur dalam menilai tata kelola GCG di Indonesia biasa dapat dilihat 

dari hasil skor CGPI yang rutin dilakukan oleh IICG 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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Pada umumnnya ada kecenderungan perusahaan di Indonesia makin antusias 

dalam menjalankan GCG dikarenakan perusahaan yang terdaftar dalam skor 

pemeringkatan CGPI  terbukti telah menerapkan tata kelola yang baik dan secara 

langsung menaikan nilai dan harga sahamnya. Adapun definisi dari harga saham 

menurut Tandelilin (2010 : 133) : “Harga saham merupakan cerminan dari 

ekspektasi investor terhadap faktor-faktor earning, aliran kas dan tingkat return 

yang disyaratkan investor, yang mana ketiga faktor tersebut sangat dipengaruhi 

oleh kinerja ekonomi makro”. 

Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total aktiva. 

Dengan ini akan semakin memperluas pangsa pasar dari suatu perusahaan besar 

dan juga diperkirakan mampu menambah nilai dan harga saham suatu 

perusahaan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007 : 17) : “mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa cara untuk menentukan ukuran perusahaan yaitu 

dengan melihat total aktiva, nilai penjualan atau nilai kapitalisasi pasar”.  

 

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan secara 

sistematis sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

X1 ( CGPI )    :  skor CGPI 

X2 ( Ukuran perusahaan )  :  Log Total Aktiva 

Y   ( Harga saham )   :  Harga saham pada penutupan akhir tahun 

 

G.   Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2003 : 11) : “penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain”. Menurut Sugiyono (2003 : 14) : 

“penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang 

Harga 

saham 

 

CGPI 

Ukuran 

perusahaan 

aan  
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berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan”. Data kuantitatif 

berisikan tentang objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar dalam IICG 

dan BEI periode 2014 - 2016. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka (Library Research). Studi Pustaka Menurut Sugiyono (2012 : 

291) : “Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain 

yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 

situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam 

melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari 

literatur-literatur ilmiah”. Studi kepustakaan merupakan cara mengumpulkan 

data melalui media kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, Pusat 

Informasi Pasar Modal (PIMP), Indonesia Stock Exchange (IDX), skor yang 

diterbitkan badan penelitian di IICG serta literatur lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

3.  Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2014 : 80) :  “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang digunakan adalah 

seluruh perusahaan yang terdaftar di IICG sebanyak 27 (dua puluh tujuh) 

perusahaan periode 2014 – 2016.. 

b. Sampel  

Menurut Sugiyono (2014 : 81) : “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”. Menurut Sugiyono 

(2013 : 218-219) : “purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Sampel penelitian 

diambil atas dasar purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 

1.  Perusahaan yang rutin terdaftar selama periode 2014 - 2016 dalam 

pemeringkatan penerapan corporate governance yang dilakukan oleh 

IICG dan terdaftar pada BEI. 

2.  Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kelengkapan data keuangan 

dan harga saham pada periode tahun 2014 - 2016. 

Dari kriteria diatas maka, peneliti mengambil sebanyak 12 Perusahaan 

pada BEI yang rutin terdaftar pada IICG serta memiliki laporan keuangan 

tahunan dan harga saham untuk dijadikan objek penelitian.  
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Tabel 1.5 

Bursa Efek Indonesia 

Perusahaan yang terdaftar di IICG dan BEI 

Periode 2014 -2016 

 
 

No Nama Emiten Kode 

1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 

2 PT Bank BNI (Persero) Tbk BBNI 

3 PT Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 

4 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 

5 PT Bank BCA Tbk BBCA 

6 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 

7 PT Bank BRI (Persero) Tbk BBRI 

8 PT Bank BTN (Persero) Tbk BBTN 

9 PT Bakrie & Brothers Tbk BNBR 

10 PT Jasa Marga (Persero) Tbk JSMR 

11 PT Krakatau Steel KRAS 

12 PT Timah (Persero) Tbk TINS 

Sumber : www.idx.co.id, 2018 

4. Uji Kualitas Data  

Dalam perhitungan akan dilakukan analisis kualitas data terhadap 

beberapa indikator variabel yang akan dijadikan parameter dalam penelitian. 

4.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil. Ada cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

menggunakan uji statistik. 
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4.2. Uji Multikoliniearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

analisis regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas 

di dalam regresi dapat dilakukan dengan menggunakan variance inflation 

factor (VIF). Menurut Ghozali (2012 : 105) : “Model regresi yang bebas 

multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 atau 

VIF di bawah 10. Apabila tolerance variance di bawah 0,1 atau VIF di 

atas 10, maka terjadi multikolinieritas”. 

4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2012 : 139)  : “pengujian ini bertujuan apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain”. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik 

Scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residual SRESID. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di 

atas tingkat kepercayaan 5 persen dan grafik Scatterplot, titik-titik 
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menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.  

4.4. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini 

timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota dalam data 

rentan waktu (time series) atau antara space untuk data cross section. 

Menurut Ghozali (2011 : 110) : “Pengujian terhadap adanya fenomena 

autokorelasi dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan 

menggunakan Durbin-Watson Test”. Nilai Durbin Watson kemudian 

dibandingkan dengan nilai d-tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan 

kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut: 

1. Jika d < du, berarti terdapat autokorelasi positif. 

2. Jika d > (4 – du), berarti terdapat autokorelasi negatif. 

3. Jika du < d < (4 – du), berarti tidak terdapat autokorelasi. 

4. Jika du < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan. 
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5.  Analisis Regresi Berganda  

    Analisis regresi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (Variabel X) terhadap kejadian 

lainnya (Variabel Y). Menurut Suharyadi dan Purwanto (2004 : 509) 

persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Y = a+b1X1+ b2X2+ e 

Keterangan : 

Y  = Beta ( ß ) 

a  = Konstanta  

b1, b2 = Koefisien Regresi  

X1 = Corporate Governance Perception Index ( CGPI ) 

X2 = Ukuran Perusahaan ( Log n ) 

e              =  Error 

 

6.  Koefisien Korelasi (R) 

Analisis Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui derajat atau 

kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari 

Nilai koefisien korelasi (R) yang diperoleh didapat hubungan -1 < R < 1 

sedangkan harga untuk masing-masing nilai R adalah sebagai berikut : 

1. R = 1, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y semua 

positif sempurna. 
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2. R = -1, artinya terdapat hubungan antara variabel X dan Y  negatif 

sempurna 

3. R = 0, artinya tidak terdapat hubungan antara X dan Y 

4. Apabila R berada diantara -1 dan 1, maka tanda negatif (-) menyatakan 

adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif dan tanda positif (+) 

menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. 

Tabel 1.6 

  Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai R 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Cukup 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

                   Sumber : Riduwan (2010:228) 

 

7. Koefisien Determinasi ( R2
 
) 

Menurut Ghozali (2012 : 97) : “koefisien determinasi (R2) merupakan 

alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Analisis korelasi dilakukan dalam rangka menguji 

hipotesis asosiatif, yaitu dugaan hubungan antar variabel dalam populasi 

melalui data hubungan variabel dalam sampel.  

Maka hipotesis yang akan diuji :  

H0 = tidak ada hubungan CGPI dan ukuran perusahaan terhadap harga  
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        saham. 

H1 = terdapat hubungan antara CGPI  dan ukuran perusahaan terhadap harga 

        saham. 

Dari nilai r yang telah diperoleh selanjutnya mencari nilai koefisien 

determinasi, yakni untuk mengetahui berapa besar kontribusi variabel X 

terhadap variabel Y. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi (R
2
) 

dituliskan dengan perhitungan sebagai berikut :  

KD = r
2 

 x 100% 

Keterangan :  

KD  : Koefisien determinasi  

r
2
  : Korelasi kuadrat 

 

8. Uji Pengaruh Simultan ( Uji F )  

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan 

keputusannya, adalah sebagai berikut :  

1. Bila nilai f hitung > daripada f tabel atau probabilitas < nilai signifikan 

(Sig ≤ 0,05), maka hipotesis dapat ditolak, ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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2. Bila f hitung <  f tabel maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

H0 : ß1 = ß2 = 0, secara simultan CGPI dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap harga saham  

H0 : ß1 = ß2 ≠ 0, secara simultan CGPI dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap harga saham  

 

9. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Langkah dalam 

melakukan uji t sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka H0 artinya hipotesis ditolak. (koefisien 

regresi tidak signifikan). 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka H1 artinya hipotesis diterima. (koefisien 

regresi signifikan).  

Maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut  :  

1. Hipotesis Pertama 

H0 : ß1 = 0. CGPI tidak berpengaruh terhadap harga saham 

H1 : ß1 ≠ 0. CGPI  berpengaruh terhadap harga saham 
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2. Hipotesis kedua  

H0 : ß2 = 0. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham 

H1 :  ß2  ≠  0.  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham 

 


