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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan di pasar modal tidak terlepas dari adanya peran pemodal (investor) 

yang melakukan transaksi jual beli saham. Kegiatan ini juga tidak akan berjalan 

tanpa adanya keterbukaan informasi sebagai pertimbangan investor dalam 

pengambilan keputusan investasi (Arya et al, 2014). Informasi digunakan investor 

untuk mengurangi dampak dari ketidak pastian dalam berinvestasi, dengan adanya 

ketidak pastian berarti investor akan memperoleh return dimasa mendatang yang 

belum diketahui persis nilainya.  

Salah satu sumber informasi yang digunakan investor untuk pengambilan 

keputusan investasi adalah laporan keuangan. Menurut PSAK 2013 paragraf 9 

laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggung 

jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. Menurut Subramayam dan Wild (2012) laporan keuangan 

mengungkapkan bagaimana perusahaan memperoleh sumber dananya 

(pendanaan), dimana dan bagaimana sumber dana tersebut digunakan (investasi) 

dan seberapa efektif penggunaan sumber daya tersebut (profitabilitas).  
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Melalui laporan keuangan ini investor akan menilai apakah profitabilitas 

suatu perusahaan mengalami kemunduran atau terus mengalami kemajuan. 

Karena dengan melihat profitabilitas suatu perusahaan, investor dapat menilai 

tingkat pengembalian atas investasinya. Rasio profitabilas yang pertama kali 

dilihat adalah ROA, merupakan gambaran perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan aset yang digunakan. Menurut Susilowati dan Turyanto (2011) ROA 

digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan 

perusahaan dalam mendayagunakan jumlah asset yang dimiliki, ROA akan dapat 

menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham. Kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aset yang digunakan akan berdampak pada 

pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA menggambarkan kinerja 

keuangan perusahaan yang semakin baik, dengan semakin baik kinerja perusahaan 

sehingga mampu memberikan laba bagi perusahaan dan menjadikan investor 

tertarik dengan nilai saham. Sebaliknya, apabila ROA semakin kecil menunjukkan 

bahwa perusahaan kurang efektif dalam pengelolaan aktivanya sehingga 

menyebabkan investor kurang melirik saham perusahaan tersebut dan harga 

sahamnya akan rendah.  

Rasio lancar merupakan rasio perbandingan antara aset lancar dengan utang 

lancar. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, membuktikan kinerja perusahaan 

yang baik dimana ditunjukan dengan semakin baiknya kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi utang jangka pendeknya, maka hal tersebut akan memberikan 

keyakinan para investor untuk memilih saham-saham perusahaan. Dengan adanya 

peningkatan permintaan saham dari investor maka akan menaikkan harga saham 

perusahaan, sehingga return saham akan mengalami peningkatan. 
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Menurut Apriliastuti dan Andayani (2015) reaksi investor merupakan 

respon investor atas informasi yang diberikan perusahaan baik yang bersifat 

positif maupun negatif. Investor cenderung untuk memilih investasi yang mampu 

menghasilkan keuntungan atas investasi yang dilakukan berupa tingkat 

pengembalian investasi (return) baik dalam bentuk pendapatan deviden (devidend 

yield) maupun (capital gain) yaitu selisih antara harga jual saham dikurangi 

dengan harga beli saham. Reaksi pasar menunjukan bahwa laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan  publik mampu mempengaruhi harga sekuritas. Oleh 

karena itu laba dianggap sebagai parameter yang sangat mudah dipahami oleh 

investor untuk menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan. 

Salah satu upaya untuk menciptakan laba yang normal adalah dengan 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penerapan good corporate 

governance (GCG) merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen 

bertindak yang terbaik untuk stakeholder. Menurut Sutedi (2011:7) sistem 

corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada 

pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya 

akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan 

mencerminkan sistem tata kelola yang dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga 

pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan akan terlihat secara jelas. Oleh 

sebab itu, penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan 

menjadi salah satu alat untuk memberikan informasi kepada investor bahwa 

dengan pembagian tugas, wewenang, perlakuan dan perlindungan yang seimbang 
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dari perusahaan, pemegang saham akan menjamin perusahaan memberikan return 

yang diharapkan oleh investor.  

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin menguji pengaruh 

kinerja keuangan terhadap reaksi investor dengan good corporate governance 

sebagai variabel moderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI periode 2015.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap reaksi investor? 

2. Apakah good corporate governance memoderasi hubungan kinerja 

keuangan terhadap reaksi investor?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan secara empiris  

1. Pengaruh kinerja keuangan terhadap reaksi investor 

2. Good corporate governance memoderasi hubungan kinerja keuangan 

terhadap reaksi investor 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat membuktikan secara empiris pengaruh 

kinerja keuangan terhadap reaksi investor dengan good corporate govenance 
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sebagai variabel moderasi dan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya.  


