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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini agak sedikit berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya 

namun hal tersebut dapat dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dan kajian dalam penelitian 

ini. Adapun hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan 

tidak lepas dari topik penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap 

reaksi investor dengan good coporate governance sebagai variabel moderasi. 

Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar 

telah dibuktikan secara empiris oleh Zaylani dan Asyik (2015) dengan 

menggunakan perusahaan food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2011-2013 sebagai sampel penelitian. Kinerja keuangan 

dalam penelitian ini diwakili oleh return on asset, return on equity. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa return on asset dan return on equity berpengaruh 

terhadap reaksi pasar dengan tingkat signifikan.  

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Apriliastuti dan Andayani (2015) 

dengan judul Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap reaksi 

investor dengan objek penelitian 60 perusahaan manufaktur sektor food and 

beverage tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa Current ratio 

(CR), Dept to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio 

(PER) dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh sigifikan terhadap Cumulative 
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Abnormal Return (CAR), sedangkan Total Assets Turnover (TAT) berpengaruh 

signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) mengenai pengaruh 

pengungkapan corporate social responsibility dan kepemilikan manajerial sebagai 

proksi dari good corporate governance terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

Indonesia Stock Exchange (IDX) dalam rentang tahun 2007-2009. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kepemilikan manjerial bukan merupakan variabel moderating 

yang mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2011) dengan judul 

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai 

Variabel Pemoderasi pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2009. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan 

yang diproksikan oleh ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruh 

pengungkapan GCG yang diproksikan oleh kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aryan et al (2014) dengan judul 

Pengaruh GCG, kinerja keuangan, dan CSR terhadap reaksi investor dengan objek 

penelitian 29 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2013. Hasil dari 

penelitian tersebut bahwa pengungkapan prinsip transparansi, kewajaran, 

akuntanbilitas, responsibilitas, ROE, dan CSR secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh positif terhadap volume perdagangan saham. 
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B. Kajian Teori 

1. Kinerja Keuangan 

  Kinerja keuangan merupakan gambaran nilai ekonomi yang mampu diraih 

oleh suatu perusahaan pada periode tertentu melalui aktifitas–aktifitas perusahaan 

yang menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, dan dapat diukur 

perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data–data pada laporan 

keuangan perusahaan (Apriliastuti dan Andayani, 2015).  

Menurut Hanafi dan Halim (2009:74) Analisis rasio merupakan cara lain 

untuk menyajikan informasi dari laporan keuangan. Analisis ini dengan 

menggabungkan angka-angka dalam dan antara neraca dan laporan laba-rugi. 

Informasi tentang kinerja keuangan tersebut bermanfaat bagi investor untuk 

membuat keputusan investasi. Menurut Hanafi dan halim (2009:74) pada dasarnya 

analisis rasio bisa dikelompokan ke dalam lima macam kategori, yaitu: 

a. Rasio Liquiditas adalah rasio mengukur kemampuan liquiditas jangka 

pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap 

utang lancar (kewajiban) 

b. Rasio Aktivitas adalah rasio yang melihat pada beberapa aset 

kemudian menentukan berapa tingkat aktifitas aktiva-aktiva tersebut 

pada tingkat kegiatan tertentu. Jenis-jenis rasio aktifitas: rata-rata 

umur piutang, perputaran persedian, perputaran aktiva tetap, dan 

perputaran total aktifa. 

c. Rasio Solvabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.  
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d. Rasio Profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan mengasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Menurut Prastowo dan Yulianti (2005:57) tujuan analisis laporan keuangan 

mencakup empat hal yaitu: 

a. Sebagai alat screening adalah awal memilih alternatif investasi atau 

merger 

b. Sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan 

dimasa mendatang 

c. Sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen 

operasional atau masalah lainnya 

Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan liquiditas. 

 

2. Profitabilitas 

Menurut Zaylani dan Asyik (2015) profitabilitas perusahaan adalah salah 

satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan 

didapatkan dari aktifitas investasinya. Jika kondisi perusahaan dikategorikan 

menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa mendatang maka banyak 

investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan 

tersebut, sehingga dapat mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:146) rasio profitabilitas merupakan 

sekelompok rasio yang menunjukan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen aset dan utang dari hasil operasi. Rasio ini mengukur kemampuan 
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perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) berdasarkan tingkat aset 

tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan, yaitu return on asset (ROA), 

return on equity (ROE) dan return on investment (ROI) namun dalam penelitian 

ini menggunakan ROA untuk menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan 

terhadap reaksi investor dengan GCG sebagai moderasi. 

Manfaat Return On Asset (ROA) Menurut Munawir (2001 : 91-92) adalah :  

a. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik 

maka dengan analisis ROA dapat diukur efisiensi penggunaan modal 

yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.  

b. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu 

langkah dalam perencanaan strategi. 

c. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis ROA juga berguna 

untuk kepentingan perencanaan. 

Sedangkan keunggulan ROA (Return On Asset) diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. ROA merupakan pengukuran yang komperhensif dimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

b. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai 

absolut. 

c. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit 

usaha 
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Beberapa penelitian yang menggunakan ROA (retun on asset) sebagai alat 

ukur dari rasio profitabilitas karena ROA mampu mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin 

tinggi nilai ROA menunjukan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisien 

manajemen. 

 

3. Likuiditas 

Menurut Hanafi dan Halim (2009:75) rasio rasio likuiditas mengukur 

kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar 

perusahaan terhadap utang lancar, walaupun rasio ini tidak bicara masalah 

solvabilitas (kewajiban jangka panjang), dan biasanya relatif tidak penting 

dibandingkan rasio solvabilitas, tetapi rasio likuiditas yang jelek dalam jangka 

panjang akan mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Rasio liquiditas yang sering 

digunakan adalah rasio lancar (curent ratio) dan rasio quick (sering disebut juga 

acid test ratio), namun dalam penelitian ini yang digunakan hanya rasio lancar.  

Menurut (Munawir, 2002:71) dalam penelitian Apriliastuti dan Andayani 

(2015) current Ratio (CR) merupakan rasio paling umum dalam menilai dan 

menganalisa posisi modal kerja perusahaan, yaitu menganalisa dan 

menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, membantu manajemen untuk 

memeriksa efisiensi modal yang digunakan dalam perusahaan, serta membantu 

kreditor jangka panjang dan pemegang saham atau setidaknya untuk mengetahui 

prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa depan. Menurut Brigham 

dan Houton (2010:134) rasio lancar dihitung dengan membagi aset lancar dengan 
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kewajiban lancar. Rasio ini menunjukan sampai sejauh apa kewajiban lancar 

ditutupi oleh aset lancar (aset yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu 

tahun atau satu periode). Rasio yang rendah menunjukan risiko liquiditas yang 

tinggi, sedang rasio liquiditas yang tinggi menunjukan adanya kelebihan aset 

lancar. 

 

4. Theory Agency 

Untuk memahami corporate governace, cara yang paling mudah adalah 

dengan memahami teori agensi (agency theory). Teori ini memberikan informasi 

analisis untuk mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau 

principal dengan agent. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269), teori agensi adalah 

hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi 

bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Menurut 

Prasetyantoko (2008:15) pada dasarnya, teori ini mengakui adanya informasi yang 

bersifat tidak sempurna sehingga menimbulkan kesenjangan antara berbagai pihak 

yang terlibat dalam perusahaan. Suatu hubungan agency muncul ketika satu atau 

lebih individu lain yang disebut pelaku (principals), memperkerjakan satu atau 

lebih individu lain, yang disebut agen, untuk melakukan layanan tertentu dan 

mendelegasikan otoritas pengambil keputusan kepada agen. Dalam binis 

hubungan agency adalah antara pemegang saham dan manajer.  
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Hubungan tersebut tidak selalu harmonis, teori keagenan berkaitan dengan 

konflik agency atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. Ketidak 

harmonisan tersebut timbul karena prisipal tidak memiliki informasi yang 

mencukupi mengenai kinerja keuangan agen, situasi ini disebut dengan asimetris 

informasi. Konsep good corporate governace adalah jawaban atas ketidak 

harmonisan dari kinerja teori agensi. 

 

5. Good Corporate Governance 

Good corporate governace selanjutnya disingkat GCG secara definitive 

merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Pengertian 

corporate governace berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara  

Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses dari struktur yang digunakan 

oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan nilai-nilai etika. Asas Good Corporate Govenance berdasarkan 

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

01/MBU/2011  adalah sebagai berikut: 

a. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 
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b. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. 

d. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan (stakholder) yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan penerapan prinsip-prisip GCG pada BUMN berdasarkan Salinan 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

01/MBU/2011  adalah bertujuan untuk: 

a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing 

yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga 

mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan 

untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN; 

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan 

efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

Organ Persero/Organ Perum: 
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c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam melaksanakan 

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serata 

kesadaran adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku 

Kepentingn maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; 

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 

e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi 

nasional 

Mekanisme pelaksanaan Corporate Governance (CG) menjadi alat bagi 

perusahaan untuk memberikan informasi kepada investor bahwa dengan 

pembagian tugas, wewenang, perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari 

perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing, atau domestik, 

akan menjamin perusahaan memberikan return yang diharapkan oleh investor 

(Wibowo et al, 2014). 

 

6. Kepemilikan Manajemen 

Menurut Boediono (2005) sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba 

sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan 

menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang 

juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai 

pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua 

kriteria, pertama perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-

manager), kedua perusahaan dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non owner-

manager). Dua kriteria ini akan mempengaruhi kebijakan dan pengambilan 
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keputusan terhadap metode akuntansi pada perusahaan yang mereka kelola. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa prosentase tertentu kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. 

Menurut Nurjanati dan Rodoni (2015) kepemilikan manajerial sebagai 

proporsi pemegang saham dari pihak manjemen yang aktif dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Berdasarkan argumen tersebut, peneliti menggunakan 

proksi kepemilikan manjemen sebagai proksi dari GCG. 

 

7. Proporsi Komisaris Independen 

Berdasarkan  salinan peraturan meteri BUMN nomor:PER-01/MBU/2011 

BAB IV bagian kedua dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan 

Komisaris/Dewan pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan 

perangkatnya. Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan 

Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan pengawas yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, 

anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan 

BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen 

 

8. Reaksi Investor 

Terdapat berbagai macam reaksi investor dalam pengambilan keputusan 

untuk melakukan investasi. Menurut Listyanti (2011) selain menggunakan 
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earning dan deviden, reaksi investor juga dapat diukur dengan mengguankan 

variabel abnormal return  dan volume perdagangan saham, dimana ketika 

informasi diumumkan diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar yang ditunjukkan dengan adanya perubahan agar 

saham dari sekuritas yang bersangkutan. Perubahan harga saham dapat 

digambarkan dalam bentuk efisiensi pasar modal, yang dapat dilihat melalui 

abnormal return yang terjadi (jogiyanto, 2008) 

Menurut Apriliastuti dan Andayani (2015) harga saham menjadi salah satu 

indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan oleh karena itu investor 

memelurkan pertimbangan-pertimbangan yang akan mempengaruhi keputusan 

investor untuk menempatkan investasinya dalam saham pada suatu perusahaan. 

Dalam mengambil keputusan, investor selalu memasukkan faktor-faktor yang 

tersedia dalam keputusan mereka, jika pelaku pasar (investor) menganggap 

informasi tersebut yang tercermin melalui peningkatan harga saham maupun 

volume perdagangan saham. Menurut Wibowo et al (2014) Reaksi investor 

merupakan faktor penting dalam menilai keadaan perusahaan, karena reaksi 

investor digunakan untuk menilai apakah perusahaan tersebut memiliki tingkat 

pengembalian (return) yang baik atau tingkat pengembalian (return) yang kurang 

baik. Menurut Jogiyanto (2003) durasi investasi para investor tidak sama, begitu 

pula dengan reaksi mereka terhadap informasi yang diserap. Informasi tersebut 

dapat berupa berita yang dipublikasikan, ataupun rekomendasi dari lembaga 

investasi. Menurut Wibowo et al (2003) apabila reaksi yang diberikan investor 

tinggi terhadap suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut dinilai memiliki 

pengembalian yang baik terhadap para investornya, sedangkan apabila reaksi 
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investor tersebut rendah terhadap suatu perusahaan, berarti perusahaan tersebut 

dinilai kurang dapat memberikan pengembalian yang baik terhadap para 

investornya.  

 

9. Abnormal Return 

Menurut Jogiyanto (2008:529) pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi investor dari suatu pengumuman. Jika 

pengumuman mengandung informasi (information cotent), maka diharapkan pasar 

akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi 

ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau 

dengan menggunakan abnormal return. Abnormal return atau excess return 

merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh 

investor). Dengan demikian return tidak normal (abnormal return) adalah selisih 

antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi (Jogiyanto, 

2008:549-550).  

Menurut Brown dan Warner (1985) dalam buku Jogiyanto (2008:550) 

mengestimasi return ekspektasi menggunakan model estimasi: 

a. Model disesuikan rata-rata (mean adjusted model) 

Model disesuikan rata-rata ini menganggap bahwa return ekspektasi 

bernilai konstan yang sama sengan rata-rata return realisasi sebelumnya 

selama periode estimasi (estimation period). Periode estimasi (estimation 

period) umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa. 
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b. Model pasar (market model)  

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu membentuk model ekspektasi dengan 

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan menggunakan 

model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode 

jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS 

(Ordinary Least Square). 

c. Model disesuikan pasar (market adjusted model) 

Model disesuikan pasar (market adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah 

dengan return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model 

ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk 

model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan 

return indeks harga pasar. 

 

10. Stakeholder Theory 

  Berdasarkan salinan peraturan Menteri BUMN nomor: PER-

01/MBU/2011 pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan BUMN karena mempunyai hubungan hukum dengan 

BUMN. Shareholder atau pemegang saham, karyawan, kreditur, pemasok, 

pelanggan, pesaing dan pemerintah adalah pihak yang memilki kepentingan utama 

atau stakeholder dalam organisasi bisnis atau perusahaan. Menurut Deegen dalam 

buku Ulum dan Juanda (2016:68) berdasarkan teori Stakeholder, manajemen 

organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh 
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stakeholder mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada 

stakeholder. Tujuan lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong 

manajer perusahaan dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas mereka dan 

meminimalkan kerugian investor. 

 

11. Signalling Theory 

  Menurut Nuswandari (2009) teori signal mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal 

tersebut dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. 

  Menurut Suwarjono (2005:490) laba merupakan sarana untuk 

menyampaikan signal-signal dari manajemen yang tidak disampaikan secara 

publik. Jadi, laba mempunyai kandungan informasi  (information content) yang 

penting bagi pasar modal. Sementara itu, investor berusaha untuk mencari 

informasi untuk memprediksi laba yang akan diumumkan atas dasar data yang 

tersedia secara publik. Oleh karena itu, informasi laba sangat diharapkan para 

analis untuk menangkap informasi privat atau dalam yang terkandung dan untuk 

mengkonfirmasi laba harapan investor. 

 

C. Kerangka Pikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka variabel yang terkait 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran. Model 
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kerangka pemikiran yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan 

yang diproksikan profitabilitas dan leverage dapat mempengaruhi reaksi investor 

yang diproksikan dengan cumulative abnormal return.  

Penambahan variabel moderasi GCG pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperkuat hubungan kinerja keuangan dengan reaksi investor. Pengungkapan 

GCG dengan kepemilikan manajerial yang diukur dari kepemilikan saham 

manajer, direktur dan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar. 

Dengan kepemilikan saham oleh pihak manjerial tersebut diharapkan kebijakan-

kebijakan yang diambil dapat lebih menguntungkan perusahaan. Pengungkapan 

GCG diharapkan berdampak positif terhadap nilai perusahaan dan dapat 

mempengaruhi keputusan investor untuk pengambilan keputusan investasi.

Reaksi Investor 

GCG 

Kinerja Keuangan 
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D. Hipotesis 

Return on asset atau disingkat dengan ROA menunjukan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan total aset yang 

dipergunakan. Menurut Ariana dan Asyik (2015) menunjukan hasil 

bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap reaksi pasar. Hal ini 

menunjukan bahwa ROA menjadi salah satu pertimbangan calon investor 

untuk melakukan investasi atas dananya. Namun dalam penelitian 

Apriliastuti dan Andayani (2015) ROA tidak berpengaruh terhadap reaksi 

investor (yang diproksikan dengan cumulative abnormal return) hal ini 

dikarenakan ROA yang tinggi belum menjamin bahwa nilai cumulative 

abnormal return juga akan tinggi dan ROA yang rendah belum bisa 

menjamin cumulative abnormal return juga menjadi rendah. 

Menurut Munawir (2002:71) dalam penelitian Apriliastuti (2015) 

current ratio merupakan rasio paling umum dalam menilai dan 

menganalisa posisi modal kerja perusahaan, yaitu menganalisa dan 

menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek, membantu 

manajemen untuk memeriksa efisiensi modal yang digunakan dalam 

perusahaan, serta membantu manajemen untuk memeriksa efisiensi 

modal yang digunakan perusahaan, serta membantu kreditor jangka 

panjang dan pemegang saham atau untuk mengetahui prospek dari 

deviden dan pembayaran bunga. Dengan demikian, hipotesis pertama 

dalam penelitian ini: 

 H1:  Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap reaksi 

investor? 
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Berdasarkan teori agensi, terdapat konflik antara manajer dan 

pemegang saham yang disebabkan karena perbedaan kepentingan. 

Timbulnya konflik tersebut menyebabkan diperlukannya suatu 

mekanisme untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Salah satu 

cara untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen adalah dengan 

menerapkan konsep good corporate governance. Menurut Puspitasari 

(2011) kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme GCG 

yang dapat mempengaruhi insentif bagi manajemen untuk melaksanakan 

kepentingan terbaik dari pemegang saham. Struktur kepemilikan 

dipercaya mampu mempengaruhi jalanya perusahaan yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial diharapkan pihak 

manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan para 

pemegang saham. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen juga akan 

memperoleh keuntungan bila perusahaan memperoleh laba. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan yang 

diproksikan melalui return on asset dan debt to equity ratio terhadap 

reaksi investor yang tidak kosisten menunjukan adanya faktor lain yang 

turut menginteraksi. Hasil tersebut mendorong peneliti memasukkan 

pengungkapan Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi 

yang diproksikan dengan kepemilikan manajemen dan proporsi dewan 

komisaris. Penelitian ini menggunakan pengungkapan good corporate 

governance sebagai variabel pemoderasi dengan pemikiran bahwa pasar 

akan memberikan apresiasi sehingga investor berminat melakukan 
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investasi. Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

H2: Apakah good corporate governance memoderasi hubungan 

kinerja keuangan terhadap reaksi investor? 


