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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 

      Tujuan dari suatu perusahaan adalah mensejahterahkan kepentingan 

pemegang saham. Dengan prinsip ini beberapa perusahaan mengabaikan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan, sehingga 

memunculkan konflik yang berdampak negative bagi perusahaan.Dampak 

tersebut dapat mengganggu kinerja keuangan suatu perusahaan dan 

menurunkan harga saham, dikarenakan hilangnya kepercayaan investor 

kepada perusahaan (Mutamimah,dkk, 2011). Hal tersebut telah mengubah 

pola pikir para pelaku bisnis untuk memperhatikan pemangku kepentingan 

lain di luar para pemegang saham. 

      Kegiatan GCG merupakan kegiatan yang sejalan dengan Agency 

Theory. Agency Theory menjelaskan bahwa terdapat pemisahan antara 

Kepemilikan dalam suatu perusahaan yang akan berpotensi munculnya 

biaya agensi disebabkan adanya konflik kepentingan antara principal dan 

agent (Sutedi, 2011). Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan 

(PemegangSaham/pemilik modal, Komisaris dan Direksi) untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 
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memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

undang-undang dan nilai-nilai etika. 

      Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stakeholder. Corporate Governance diharapkan bisa 

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor 

bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka 

investasikan (Putri, 2013). Corporate Governance berkaitan dengan 

bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan 

keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidakan menggelapkan 

dana dengan menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) 

menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk 

Indonesia, adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite 

audit suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi 

kepentingan pemegang saham dan pengelolaan perusahaan yang belum 

professional. Dengan demikian, penerapan konsep GCG di Indonesia 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan 

pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders. 

      Pada prinsipnya corporate governance emenyangkut kepentingan para 

pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, 

peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate 
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governance, transparansi dan penjelasan, serta peranan Dewan Komisaris 

dan Komite Audit (Sutedi, 2011). Sistem corporate governance yang baik 

memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham, sehingga 

mereka bisa meyakinkan diri bahwa mereka akan memperoleh kembali 

investasinya dengan wajar. 

      Ekspetasi dari para investor terhadap investasinya adalah dengan 

memperoleh return sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Return 

tersebut dapat berupa capital gain ataupun dividen untuk investasi pada 

saham dan pendapatan bunga untuk investasi pada surat hutang. Return 

tersebut yang menjadi indikator untuk meningkatkan wealth para investor, 

termasuk di dalamnya para pemegang saham. 

      Return saham merupakan kelebihan harga jual saham diatas harga 

belinya. Semakin tinggi harga jual saham diatas harga belinya, maka 

semakin tinggi pula return yang diperoleh investor. Apabila seorang 

investor menginginkan return yang tinggi maka ia harus bersedia 

menanggung risiko lebih tinggi, demikian pula sebaliknya bila 

menginginkan return rendah maka risiko yang akan ditanggung juga lebih 

rendah. 

      Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pembuatan produk.Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan 

kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. 

Mutmaimah,dkk (2011) menemukan bahwa besar Good Corporate 
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Governance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return. Pranata 

(2007) menemukan bahwa semakin baik penerapan GCG maka semakin 

tinggi return sahamnya. Sementara itu, Sugiyanto (2011) tidak 

menemukan pengaruh positif signifikan kepemilikan institusional terhadap 

return saham.Putri (2013) memberikan bukti bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap return saham. 

      Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Return Saham : Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Perumusan Masalah 

      Apakah terdapat pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

Return Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)?. 

C. Tujuan Penelitian 

      Memberikan bukti bahwa ada pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pengaruh GCG terhadap Return Saham, yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan keuangan perusahaan. 
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2. Bagi Pihak Lain 

      Sebagai referensi dan informasi tentang Good Corporate 

Governance dan Return Saham. Dan juga memberikan bukti 

empiris mengenai praktik-praktik GCG pada perusahaan-

perusahaan publik di Indonesia. 

 


