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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kelangsungan usaha akan terus mengalami banyak perkembangan seiring 

dengan berjalannya waktu, salah satu perkembangan tersebut akan terasa pada 

kemajuan bisnis. Perkembangan yang terjadi ini memicu perusahaan untuk 

berkembang dan berlomba-lomba menata usahanya sehingga mereka memiliki 

usaha yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan 

yang dapat berkembang dan menata perusahaan lebih baik akan menjadi sasaran 

investor untuk menanamkan modalnya dengan cara membeli saham perusahaan 

yang mereka rasa menguntungkan. Salah satu bentuk kemajuan usaha adalah 

dengan berkembangnya pasar modal dimana investor dapat menginvestasikan 

dananya untuk membeli saham perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan 

return saham. Menurut Jogiyanto dalam Kurnia (2013) Return dapat 

didefinisikan sebagai pengembalian yang didapatkan investor setelah mereka 

menginvestasikan dananya kedalam sebuah perusahaan. Untuk itu, penting bagi 

investor untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang akan mereka 

percayakan sebagai tempat investasi mereka.  

Menurut Sunarto dalam Wingsih (2013) sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi dalam suatu perusahaan, investor membutuhkan sebuah informasi 

mengenai perusahaan tersebut untuk melihat perkembangan yang terjadi 

sehingga nantinya informasi tersebut dapat membantu investor dalam 

mengambil keputusan investasi. Salah satu sarana untuk mendapatkan
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 informasi tentang suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan 

keuangan perusahaan yang diterbitkan minimal satu tahun sekali. Informasi 

yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus dapat menggambarkan 

kondisi perusahaan yang sesungguhnya sehingga pengguna laporan keuangan 

tidak keliru dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis laporan 

keuangan. Menurut Hardiningsih, dkk dalam Azmi, dkk(2016)Didalam laporan 

keuangan, seorang investor mampu melihat bagaimana perkembangan kinerja 

keuangan  suatu perusahaan, sehingga dari informasi tersebut investor mampu 

memperkecil risiko yang mungkin terjadi sebagai cara investor untuk 

menghindari kerugian. 

Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, investor perlu 

memperhatikan apakah laporan keuangan yang diterbitkan telah diaudit dengan 

baik sehingga dapat dipercaya bahwa informasi yang terkandung didalam 

laporan keuangan adalah informasi yang sebenarnya. Penting bagi auditor untuk 

memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang 

baik pula. Bila kualitas audit yang dihasilkan baik maka kepercayaan investor 

terhadap perusahaan tersebut akan meningkat dan akan semakin banyak 

investor yang berinvestasi sehingga hal ini dapat menghasilkan kenaikan return 

saham. Menurut DeAngelo dalam Rianti (2014)Kualitas audit dapat 

didefinisikan sebagai probabilitas auditor untuk menemukan suatu kecurangan 

dan melaporkan pelanggaran yang ditemui dalam system akuntansi yang di 

audit. Arduta (2016), Rianti, Zaitul dan Ethika (2014), dan Nurrohman (2013) 

membuktikan kualitas audit berpengaruh positif terhadap return saham. 
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Untuk mendapatkan informasi yang baik, laba akuntansi harus dapat 

memberi informasi keadaan perusahaan yang sebenarnya dan tidak bias kepada 

orang yang membutuhkan informasi tersebut karena hal ini sangat 

mempengaruhi keakuratan keputusan yang mereka ambil dari informasi yang 

mereka ambil dari laba akuntansi. Dalam sebuah perusahaan, jika labanya 

semakin tinggi maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaannya juga 

semakin baik dan perusahaan dengan kondisi yang baik akan menghasilkan 

harga saham yang baik. Penelitian Pratama (2012) menunjukan bahwa Laba 

akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap return saham, sedangkan 

Widarno, Astuti dan Yatmi (2012) dan Purwanti, Chomsatu dan Masito (2015) 

menunjukan bahwa Laba Akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham. 

Menurut Samsul dalam Kurnia(2013)Risiko dibagi menjadi dua jenis yaitu 

risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko yang tidak terhindarkan 

digolongkan sebagai risiko sistematis dan biasanya jika risiko ini terjadi, maka 

efeknya akan terjadi pada semua jenis saham. Menurut Keown dalam 

Kurnia(2013)Risiko ini dinyatakan dalam beta sebagai alat ukur untuk menilai 

risiko sistematis. Beta digunakan untuk melihat seberapa besar kepekaan suatu 

saham terhadap risiko yang terjadi utamanya pada return pasar. Elly dan Leng 

dalam Rivail(2012)memberi bukti bahwa risiko sistematis berpengaruh 

signifikan positif terhadap return saham. Penelitian Kurnia (2013), Nugroho dan 

Sukhemi (2015) dan Davesta (2012) juga menunjukan hasil bahwa risiko 

sistematis berpengaruh positif terhadap return saham. 



4 
 

 
 

Menurut Fahmi dalam Nugroho dan Sukhemi (2015) untuk melihat 

pergerakan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang dan sebagai 

pertimbangan untuk investor melakukan investasi, investor dapat 

mempertimbangkan likuiditas perusahaan untuk mengetahui seberapa 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Sukhemi (2015), Putra dan dana 

(2016) menunjukan bukti bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap return 

saham.  

Sebelum berinvestasi saham perusahaan, investor juga menganalisis hutang 

dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian Erari(2014) 

memberikan bukti hubungan Debt to equity ratio terhadap return saham secara 

simultan. Rasio Debt to equity ratio yang semakin tinggi menunjukan 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar juga semakin tinggi sehingga 

perusahaan memiliki risiko yang tinggi dalam memenuhi hutang 

perusahaan.Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hermawan 

(2012), Puspitadewi dan Rahyuda (2016) serta Rahayu (2011) menunjukan 

bahwa Debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap return saham. 

Dalam mempertimbangkan saham yang akan dibeli untuk berinvestasi, 

investor juga perlu mempertimbangkan profitabilitas perusahaan untuk melihat 

pengelolaan aktiva yang dilakukan perusahaan melalui Return on 

Assets.Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darnita (2012), 

Febriona (2016) dan Rahyuda (2016) menunjukan bahwa return on asstes 

berpengaruh positif terhadap return saham.  
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Penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham dengan menambahkan variable Corporate Governance Perception 

Index. Menurut penelitianPratiwi dalam Siregar (2015)investor akan lebih 

berminat untuk berinvestasi dalam perusahaan yang mengikuti penilaian 

Corporate Governance Perception Index karena mereka meyakini perusahaan 

tersebut adalah perusahaan yang baik. Pemeringkatan ini memiliki tujuan untuk 

memotivasi perusahaan untuk meningkatkan kualitas mereka dalam 

menerapkan konsep corporate governance. Perusahaan menjadi terpacu untuk 

berkembang dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang berkualitas di 

Indonesia (IICG, 2009). Ini menjadi salah satu pertimbangan investor dalam 

melakukan investasi saham. Sudah ada peneliti terdahulu yang telah menguji 

pengaruh Corporate Governance Perception Index terhadap return saham. 

Penelitian ini dibuktikan oleh Siregar (2015) dan menunjukan hasil bahwa 

Corporate Governance Perception Index berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Maka berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini berjudul “PENGARUH 

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX, KUALITAS 

AUDIT DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAANTERHADAP RETURN 

SAHAM: STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, maka dalam penelitian 

ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah Corporate Governance Perception Index berpengaruh positif 

terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Laba Akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah Risiko Sistematis positif berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah Debt to Equity ratio berpengaruh negative terhadap return 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

7. Apakah Return on Assets berpengaruh positif terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk meguji dan menganalisis perngaruh Corporate Governance 

Perception Index terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk meguji dan menganalisis perngaruh Kualitas Audit terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk meguji dan menganalisis perngaruh Laba Akuntansi terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk meguji dan menganalisis perngaruh Risiko Sistematis terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk meguji dan menganalisis perngaruh Likuiditas terhadap return 

saham perusahaam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk meguji dan menganalisis perngaruh Return on Assets terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

7. Untuk meguji dan menganalisis perngaruh Debt to Equity ratio terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi investor kaitannya dengan return saham perusahaan, penelitian ini 

dapat membantu investor untuk membantu memberi informasi 

mengenai beberapa komponen yang penting untuk dicermati dalam 

menganalisis laporan keuangan sebelum membuat keputusan investasi. 

2. Bagi perusahaan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

mengembangkan perusahaan sehingga perusahaan dapat menjadi 

perusahaan yang Go Public dan mampu menjadi perusahaan yang tidak 

hanya bagus secara kinerja tetapi juga memiliki prestasi yang dapat 

membesarkan nama perusahaan dan berdampak pada kenaikan minat 

investor untuk berinvetasi pada perusahaan tersebut. 

3. Bagi akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan 

untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dan dapat digunakan 

sebagai ilmu pengetahuan dalam hal return saham. 
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1.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang menyajikan latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, tujuan dilakukannya penelitian, kerangka berfikir, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan tinjauan pustaka yang akan menguraikan pengertian teori yang 

mendukung penelitian ini dan menguraikan definisi variable dependen dan 

variable independen yang dibahas dalam penulisan ini. 

 

X1: Corporate Governance 

Perception Index (+) 

Karakteristik Perusahaan: 

X3: Laba Akuntansi (+) 

X4: Risiko Sistematis (+) 

X5: Likuiditas (+) 

X6: Debt to Equity ratio(-) 

X7: Return on Assets(+) 

X2: Kualitas Audit (+) 

Return Saham 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Merupakan bab yang menyajikan gambaran metode penelitian yang 

digunakan yang berisikan, teknik pengambilan sampel, jenis data yang 

digunakan. Sumber yang diambil serta metode yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis secara statistic. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Merupakan hasil dan analisis data untuk membahas permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan kesimpulan penulisan, keterbatasan yang dialami selama 

penelitian, rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


