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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi ini semakin banyak tuntutan demi tuntutan yang harus 

dihadapi oleh pelaku usaha semakin banyak, ini terjadi karena banyaknya perusahaan 

-perusahaan yang sejenis baik di perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur, 

terbukti dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Perusahaan yang sejenis, salah satunya pasti ada yang mengalami kerugian 

dibandingkan dengan yang lain. Tergantung dari konsumen yang memilih mana yang 

terbaik untuk mereka. Setiap perusahaan perlu cerdik dalam menjalankan usahanya 

jika tidak ingin mengalami kerugian. Tujuan perusahaan pastinya adalah untuk 

memperoleh laba yang maksimal, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu 

menentukan kinerja keuangan perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan dapat 

menjamin kelangsungan hidupnya.  

Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran dari perusahaan dalam 

menganalisis dan melaksanakan aturan-aturan keuangan secara baik dan benar 

(Fahmi, 2012 dalam Sulastri, 2013). Kinerja keuangan merupakan gambaran dari 

bagaimana perusahaan bekerja selama ini sehingga penting bagi perusahaan karena 

dari kinerja keuangan investor melihat prospek dari perusahaan tersebut. Menurut 

Sutrisno (2009) dalam Hardianti (2017) kinerja keuangan perusahaan merupakan 
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prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yangmencerminkan tingkat 

kesehatan perusahaan tersebut. Prestasi yang identik dengan keuntungan tinggi inilah 

yang dilihat oleh para investor dan pemegang saham dalam melihat suatu perusahaan 

karena keuntungan atau laba suatu perusahaan, merupakan salah satu indikator 

berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menurut 

CNBindonesia terdapat beberapa perusahaan besar yang mengalami penurunan laba 

pada tahun 2018, seperti PT Indofood yang laba bersihnya mengalami penurunan 

sebesar 13,6% dari tahun lalu, PT Adaro Energi tbk juga laba bersihnya merosot 

16,04% dari tahun lalu. 

Sasaran utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham (Brigham dan Houston, 2006 dalam Widyati, 2013). Hal ini juga 

diutarakan oleh Tisna & Agustami (2017) bahwa salah satu tujuan terpenting dalam 

pendirian perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau para 

pemegang saham. Dari data yang diperoleh, timbulnya keraguan dari perusahaan 

untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan investor. Keraguan 

timbul karena perusahaan mengalami penurunan dalam kinerja keuangannya. 

Diperlukannya analisis keuangan untuk mengukur bagaimana pencapaian akan 

kinerja perusahaan untuk membantu investor. Penelitian ini menggunakan Tobin’s 

Qdalam mengukur kinerja keuanganya. Menurut Sukamulja (2004) dalam Rengga 

(2013), rasio Tobin’s Q mampu memberikan informasi yang paling baik untuk 

mengukur nilai pasar suatu perusahaan. Rasio nilai pasar perusahaan mampu 
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memberikan indikasi untuk manajemen tentang penilaian investor terhadap kinerja 

keuangan suatu perusahaan pada masa lampau dan prospeknya di masa depan.  

Menurut Sari (2015) Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah 

program pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan publik, BUMN, dan 

perusahaan lain diluar dua kategori tersebut. Program ini dilaksanakan untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan peserta survei telah menerapkan 

asas-asas GCG. Perusahaan yang masuk ke dalam CGPI adalah perusahaan yang mau 

dinilai dan siap untuk menilai dirinya sendiri, karena dalam persyaratan CGPI ada sel 

f- assesment. Perusahaan yang mau masuk dalam CGPI artinya perusahan tersebut 

telah yakin melakukan GCG dengan baik dan benar sehingga mereka percaya akan 

mendapat nilai yang baik. CGPI ini menjadi ajang perusahaan – perusahaan untuk 

menunjukan diri bagi masyarakat dan investor bahwa perusahaan tersebut 

menjalankan komitmen GCG yang baik. Perusahaan yang tidak masuk dalam CGPI 

kemungkinan belum berani untuk dinilai dan menilai dirinya sendiri, mereka belum 

yakin bahwa mereka sudah benar – benar baik melakukan komitmen GCG dan takut 

mendapatkan predikat kurang baik dari masyarakat. Perusahaan – perusahaan lain 

mungkin juga malas untuk mengikuti CGPI karena alasan ribetnya untuk masuk 

CGPI  Perusahaan yang masuk dalan CGPI artinya menerapankan corporate 

governance dengan baik di dalam perusahaan sehingga menjadi sinyal bagi investor 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas manajemen yang baik agar investor 

menjadi percaya kepada perusahaan dan tertarik untuk membeli saham yang dimiliki 

oleh perusahaan. CGPI juga merupakan ajang promosi bagi perusahaan kepada 



 
 

4 
 

masyarakat, diharapkan dengan mengikuti CGPI ini masyarakat melihat baiknya 

perusahaan yang mengikut CGPI dan akhirnya mau untuk membeli produk mereka 

yang akhirnya menambah keuntungan perusahaan yang melukan CGPI. Apabila 

semakin banyak investor yang percaya kepada perusahaan dan tertarik untuk 

menanamkan modal yang dimilikinya ke perusahaan serta banyaknya masyarakat 

yang percaya, maka permintaan terhadap saham perusahaan akan meningkat sehingga 

harga saham perusahaan juga semakin meningkat. Peningkatan harga saham ini 

menunjukkan peningkatan nilai perusahaan karena harga saham suatu perusahaan 

mencerminkan nilai perusahaan tersebut serta harga saham yang baik akan 

meningkatkan apresiasi pasar terhadap perusahaan tersebut. Beberapa penelitian yang 

membuktikan CGPI berpengaruh positif terhadap kinerja pasar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sulastri (2017) menyatakan bahwa CGPI memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja pasar 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya 

perusahaan yang nampak dalam nilai total aset perusahaan. Dengan semakin besar 

ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh 

perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar 

cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan tersebut menarik investor 

untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Peningkatan tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan dianggap memiliki “nilai” yang lebih besar. Putra (2014) dalam 

Riana (2017) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang menyakatan informasi total aset melalui laporan keuangan 
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merupakan pengukur nilai perusahaan yang penting dibandingkan dengan pengukur 

nilai perusahaanyang mendasarkan pada gambaran lainnya. Penelitian yang dilakukan 

Riana (2017) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

pasar.  

Pranjoto (2013) dalam Tambunan (2018) mengatakan leverage merupakan 

beban tetap yang ditanggung perusahaan karena penggunaan utang dalam rangka 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Leverage timbul karena perusahaan 

menggunakan aktiva tetap yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan 

menggunakan utang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap. Ini didasari 

bahwa perusahaan dalam menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, perusahaan 

mampu dalam menangani risiko yang timbul dari penggunaan utang. Dengan 

kemampuan penanganan terhadap utang perusahaan dapat memaksimalkan peran 

utang sebagai sumber pendanaan untuk menghasilkan profitabilitas sehingga 

terjadinya kinerja keuangan perusahaan yang baik (Tambunan, 2018). Namun 

investor atau pasar melihat ini sebagai resiko yang besar apabila perusahaan 

menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Nilai perusahaan turun apabila 

hutang semakin bertambah karena pasar bereaksi negatif terhadap resiko ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kahfi (2018) leverage berpengaruh negatif terhadap 

kinerja pasar. 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada perusahaan (Vidiantoro, 
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2013). Sumber dayanya bisa berasal darimana saja, dari asetnya, hutangnya, 

karyawannya, dan dari mana saja yang dimiliki oleh perusahaan.Rasio ini dalam 

pengukurannya menggunakan total asset turnover (TAT) yang merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan dimana rasio ini 

menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam suatu perode tertentu. 

Semakin tinggi total asset turnover (TAT) menunjkukan semakin efisiennya 

perusahaan dalam menggunakan asetnya yang mengakibatkan menaikan penjualan, 

apabila penjualan naik biasanya akan berdampak pada kenaikan laba juga. Laba yang 

tinggi akan direspon dengan baik oleh pasar. Investor akan senang berinvestasi di 

perusahaan yang memiliki perpuaran asset cepat dan berlaba tinggi sehingga 

menaikan nilai perusahaan yang dilihat dari apresiasi pasar terhadap perusahaan 

tersebut. Penelitan yang dilakukan oleh Kahfi (2018) juga menyatakan bahwa rasio 

aktivitas berpengaruh positif terhadap kinerja pasar. 

Menurut KNKG (2006) dalam Rahmawati (2017) Direksi sebagai organ 

perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola 

perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas urusan perusahaan dalam 

dua hal yaitu untuk kepentingandan tujuan perusahaan, serta dapat mewakili 

perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Semakin banyaknya dewan 

dalam perusahaan dapat memberikan pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang 

semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baikdan terkontrol, maka akan 

menghasilkan profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga 

saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat karena investor 
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akan merespon positif terhadap perusahaan yang memiliki kontrol dan pengawasan 

yang baik dalam menjalankan perusahaannya.Penelitian yang dilakukan oleh 

Syafitri(2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 

pasar 

Penelitian ini mengembangkanpenelitian yang sudah dilakukan oleh Melly 

Lia, dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan, leverage, ukuran dewan 

direksi, dan rasio aktivitas. Ukuran perusahaan berdasarkan penelitian Riana (2017) 

dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Leverage 

diambil dari penelitian Rahman (2017)leveragedengan hasil berpengaruh terhadap 

kinerja pasar. Rasio aktivitas diambil dari penelitian Adita (2018) dengan hasil rasio 

aktivitas berpengaruh positif terhadap kinerja pasar.  Ukuran dewan direksi  diambil 

dari penelitian Syafitri (2018) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh 

terhadap kinerja pasar. 

Dari penjelasan di atas maka judul penelitian yang saya ambil adalah 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX, UKURAN 

PERUSAHAAN, LEVERAGE, RASIO AKTIVITAS, DAN UKURAN DEWAN 

DIREKSI TERHADAP KINERJA PASAR 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Apakah Corporate Governance Perception Index berpengaruh positif 

terhadap kinerja pasar ? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja pasar? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja pasar? 

4. Apakah rasio aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja pasar? 

5. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja pasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Governance Perception Index 

terhadap kinerja pasar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja pasar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja pasar. 

4. Untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas terhadap kinerja pasar . 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja pasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat: 

1. Bagi pembaca, dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh CGPI, 

ukuran perusahaan, leverage, rasio aktivitas, dan dewan direksi terhadap 

kinerja pasar. 
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2. Bagi akademisi, menjadi salah satu bahan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya tentang kinerja pasar. 

3. Bagi pemegang saham dan investor, dimana bisa melihat faktor – faktor 

seperti CGPI, ukuran perusahaan, leverage, rasio aktivitas, dan dewan 

direksi sebagai faktor – faktor yang bisa mempengaruhi kinerja pasar. 

4. Bagi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk 

lebih memperhatikan faktor CGPI, ukuran perusahaan, leverage, rasio 

aktivitas, dan dewan direksiuntuk menaikan maupun mengadopsi faktor – 

faktor tersebut untuk kinerja pasar 

1.5 Kerangka PikirPenelitian  

Gambar 1.1 

 

  H1(+) 

 H2 

 H3  

H4 (+) 

 H5   

H5 

CGPI 

Ukuran 

Perusahaan  

Leverage 

Aktivitas 

Dewan Direksi 

Kinerja Pasar 

(Tobin’s Q) 



 
 

10 
 

 

Penelitian ini akan meneliti faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 

pasar. Faktor – faktornya yaitu CGPI, ukuran perusahaan, leverage, rasio aktivitas, 

dan dewan direksi. Turunnya kinerja keuangan perusahaan di sektor bank dan 

beberapa perusahaan besar membuat menarik untuk diteliti. Kenapa masih turunnya 

kinerja keuangan? Padahal pasti perusahaan sudah memperhatikan variabel – variabel 

lain untuk meningkatkan kinerja keuangan. Maka dari itu penelitian ini ingin menguji 

pengaruh CPGI, ukuran perusahaan, leverage, rasio aktivitas, dan dewan direksi. 

Dengan menggunakan variabel di atas, membuat perusahaan mau memperhatikan 

variabel selain dari variabel – variabel yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja 

pasar.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan 

penelitian ,manfaat penelitian, dan, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan 

sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi sumber dan jenis data yang akan digunakan gambaran umum 

obyek penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian yang 

diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


