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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Good Corporate Governance atau praktik tata kelola perusahaan yang 

baik memiliki peranan sangat penting dalam mengarahkan dan mengelola 

perusahaan (Utama & Musa 2011).  Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 

disebabkan oleh lemahnya praktik tata kelola suatu perusahaan sehingga 

berdampak pada bankrutnya salah satu lembaga keuangan (financial institution) 

terbesar di Amerika yaitu Lehman Brothers. Hal ini dipicu karena adanya kredit 

macet di sektor properti (subprime mortgage). Kondisi tersebut mempengaruhi 

likuiditas lembaga keuangan lain dan berakhir pada kebankrutan, yaitu: Merril 

Lynch, Bear Stearns, Citigroup (Erkens et al. 2012). Kebankrutan perusahaan-

perusahaan tersebut memicu kekhawatiran di sektor keuangan secara global, 

sehingga berdampak pada krisis keuangan global, termasuk di Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2008 minus sebesar 3,6 

persen dibandingkan triwulan sebelumnya (Bappenas 2009). 

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998, dimana 

saat itu membuat mata uang Indonesia “Rupiah” mengalami penurunan hingga 80% 

dan meningkatkan angka kemiskinan (IFC 2018). Setelah krisis terjadi, negara-

negara Asia Timur yang mengalami krisis yang sama mulai mengalami pemulihan, 

kecuali Indonesia (Kurniati 2019). Pemulihan suatu negara bergantung pada 

perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan di Indonesia belum dikelola dengan baik atau tidak menerapkan 

good corporate governance. Hal ini sejalan dengan penelitian Iskander & Chamlou 

(2000) yang menyatakan bahwa krisis keuangan terjadi tidak hanya karena faktor 

makroekonomi, tetapi juga lemahnya corporate governance seperti: kurangnya 

standar hukum dan akuntansi, tidak adanya standar keuangan, kurangnya regulasi 

pasar modal, minimnya peran Dewan Komisaris, dan pengabaian terhadap hak-hak 

pemegang saham minoritas. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian McCawley 

(2006) menyatakan bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia masih lemah. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Booz Allen terhadap negara-negara di Asia Timur 

tahun 1998, bahwa Indonesia menempati peringkat corporate governance yang 

paling rendah dengan skor 2.88 di bawah Singapura (8.93), Malaysia (7.72) dan 

Thailand (4.89). Lemahnya peringkat tata kelola menjadi penyebab jatuhnya 

perusahaan-perusahaan di Indonesia (Kurniati 2019). 

Corporate governance merupakan struktur dan proses dimana perusahaan 

diarahkan dan dikendalikan (IFC 2018). Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai 

seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, Direksi, Dewan 

Komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Terdapat 6  

prinsip tata kelola yakni: (1) ensuring the basis for an effective corporate 

governance framework, (2) the rights and equitable treatment of shareholders and 

key ownership functions, (3) institutional investor, stock markets and other 

intermediaries, (4) the role of stakeholders in corporate governance, (5) disclosure 

and transparency, dan (6) the responsibilities of the board (OECD 2016).  

Krisis keuangan global pada 1998 dan 2008 merupakan pengalaman bagi 

Indonesia bahwa tata kelola perusahaan sangatlah penting. Indonesia melakukan 
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reformasi kerangka pengawasan sektor jasa keuangan dengan membentuk Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dengan adanya kerangka pengawasan sektor 

jasa keuangan yang baru, diharapkan dapat meningkatkan sistem keuangan 

Indonesia menjadi lebih sehat secara fundamental dan berkesinambungan (Kurniati 

2019).  OJK (2014) menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan tata kelola secara 

parsial dan sporadis seperti penerbitan peraturan, penyediaan pedoman, 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi serta pengembangan iklim yang 

kondusif yang mendorong penerapan tata kelola yang baik. 

Dalam rangka penguatan praktik tata kelola di Indonesia, OJK telah 

menerbitkan roadmap, pedoman dan peraturan yang mengatur terkait tata kelola 

diantaranya: Direksi dan Dewan Komisaris (POJK 33/2014), Komite Audit (POJK 

55/2015), Komite Nominasi dan Remunerasi (POJK 34/2015), Sekretaris 

Perusahaan (POJK 35/2014), Unit audit Internal (POJK 56/2015), Situs Web 

(POJK 8/2015) dan Laporan Tahunan (POJK 29/2016 dan SEOJK 30/2016).  

Inisiatif penerbitan regulasi yang dilakukan oleh OJK dimulai pada tahun 2014 

sejak diterbitkannya Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang selanjutnya 

disempurnakan dalam bentuk POJK Nomor 21 dan SEOJK Nomor 32 tahun 2015 

terkait dengan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Tujuan dari peraturan 

tersebut adalah untuk mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan 

praktik internasional yang patut diteladani. Dalam peraturan tersebut,  disebutkan 

bahwa penerapan tata kelola di Indonesia dilakukan melalui pendekatan “terapkan 

dan jelaskan” (comply or explain), yang artinya adalah perusahaan didorong untuk 

menerapkan setiap rekomendasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Jika 

belum atau tidak melaksanakan maka wajib menjelaskan alasannya dan alternatif 

pelaksanaannya jika ada. 

Dalam implementasinya, kepatuhan perusahaan atas pedoman dan peraturan 

tersebut masih tergolong sangat rendah, beberapa penyebabnya adalah belum 

adanya law enforcement dan pemberian sanksi tegas terhadap perusahaan. 

Pendekatan comply or explain masih belum efektif karena tidak menciptakan efek 

jera kepada perusahaan. Di samping itu, berdasarkan hasil penilaian ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ACGS), yang merupakan kegiatan penilaian 

atas penerapan tata kelola terhadap 100 perusahaan tercatat negara ASEAN, 

menyebutkan bahwa nilai dan ranking Indonesia masih di bawah negara ASEAN 

lainnya. 

Penilaian ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market 

Forum (ACMF) Working Group D yang diikuti oleh 6 (enam) negara anggota 

ASEAN, yakni: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam. 

Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi yang 

menitikberatkan pada prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh OECD. Tujuan 

utama dari kegiatan penilaian tersebut adalah untuk meningkatkan standar dan 

praktik tata kelola perusahaan tercatat atau Public Listed Companies (PLCs) di 

ASEAN, sehingga nilai perusahaan tercatat akan meningkat dalam pandangan 

investor internasional. Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Corporate Governance 

Expert untuk mewakili Indonesia di Forum ASEAN Corporate Governance. 

Berdasarkan hasil penilaian ACGS terhadap 100 perusahaan tercatat dengan 

kapitalisasi pasar terbesar pada tahun 2012-2017 (Gambar 1.1), Indonesia memiliki 

peningkatan baik dari sisi rata-rata nilai dan peringkat (Simatupang 2018). Dilihat 
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dari 2 tahun terakhir, rata-rata nilai yang diperoleh Indonesia naik menjadi 70,59 

dibandingkan tahun 2015 yang memperoleh nilai 62,68. Indonesia juga mengalami 

peningkatan dari sisi peringkat menjadi peringkat ke 4 dari 6 negara (ACMF 2017).  

 

 
(Sumber: www.theacmf.org dan www.rsm.global/indonesia/id, data diolah) 

Gambar 1.1  Nilai ACGS 

 

Simatupang (2018) menyebutkan bahwa peningkatan nilai ACGS Indonesia 

didorong oleh lima emiten yang mendapat nilai tertinggi dari penilaian terhadap 

100 emiten berkapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Kelima emiten 

tersebut yaitu: PT CIMB Niaga Tbk (109,38), PT Bank Mandiri Tbk (105,63), PT 

Bank Tabungan Negara Tbk (105,63), PT Aneka Tambang Tbk (104,27) dan PT 

Jasa Marga Tbk (100,29).  

Indonesia juga memiliki peningkatan pada jumlah emiten yang masuk daftar 

Top 50 ASEAN, yaitu: dari 2 emiten tahun 2015 menjadi 4 emiten pada tahun 2017 

(Gambar 1.2). Keempat emiten tersebut terdiri dari 3 emiten sektor perbankan dan 

1 emiten sektor pertambangan. 
 

 
(Sumber: Sosialisasi ACGS OJK, data diolah) 

Gambar 1.2  Jumlah Emiten Masuk Top 50 ACGS 
 

Peningkatan praktik tata kelola di Indonesia masih tergolong lambat apabila 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini dapat terlihat dari sisi  

peringkat dimana Indosia tertinggal oleh Thailand, Malaysia dan Singapura. Perlu 

adanya reformasi dari sisi regulasi yang diikuti dengan peningkatan implementasi, 

kontrol dan evaluasi. Ketersediaan peraturan yang lebih ketat juga berperan dalam 

peningkatan praktik tata kelola (Simatupang 2018). 
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Sistem tata kelola perusahaan Indonesia merujuk pada two board system yang 

berarti terdapat dua dewan yang terpisah. Pemisahan kewenangan di antara 2 (dua) 

dewan tersebut diatur pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Satu dewan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan mengelola 

operasional perusahaan (management board) atau Direksi. Satu dewan lainnya 

yang melakukan fungsi monitoring dan pengawasan (supervisory board) atau 

Dewan Komisaris.  

Salah satu prinsip governance yang dikemukakan oleh OECD yaitu: The 

Responsibilities of The Board. Dalam prinsip tersebut dijelaskan bahwa Direksi dan 

Dewan Komisaris menjalankan fungsi penting seperti mereview dan memberi 

arahan strategis perusahaan serta melakukan proses monitoring terhadap setiap 

proses bisnis yang dilaksanakan perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, 

Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan 

Remunerasi dan Sekretaris Perusahaan. Mengacu pada prinsip Responsibilities of 

The Board, beberapa hal yang menjadi kriteria dalam penilaian ACGS yaitu: 

keberadaan dan struktur, jumlah rapat setahun dan kehadiran dalam rapat (ACMF 

2017). 

Menurut Tunggal dalam Rahmawati dan Handayani (2017) menjelaskan 

bahwa salah satu keuntungan diimplementasikannya Good Corporate Governance 

adalah meningkatkan nilai dari saham suatu perusahaan. Saham merupakan salah 

satu instrumen di pasar modal yang memiliki tingkat keuntungan dan tingkat risiko 

yang tinggi dibandingkan dengan instrumen pasar modal lainnya. Dalam memilih 

saham, pada umunya calon investor akan melihat bagaimana kinerja suatu 

perusahaan dari waktu ke waktu, salah satu indikatornya adalah harga saham. Harga 

saham adalah harga dari saham di  pasar bursa yang ditentukan oleh pelaku pasar 

berdasarkan permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa 

(Hartono 2007).  

Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan 

pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan 

metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala (BEI 2020). Indeks saham 

menjadi tolak ukur dan indikator dalam mengevaluasi kinerja suatu portofolio di 

pasar modal. Indeks saham memiliki lima fungsi yaitu mengukur sentimen pasar, 

acuan produk investasi pasif seperti Reksa Dana Indeks dan Exchange Traded Fund 

(ETF), benchmark bagi portofolio aktif, proksi dalam mengukur dan membuat 

model pengembalian investasi (return), risiko sistematis, dan kinerja yang 

disesuaikan dengan risiko dan proksi untuk kelas aset pada alokasi aset (BEI 2020). 

Terdapat 34 indeks saham yang dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu headline (10 

indeks), sector (12 indeks), thematic (6 indeks) dan factor (6 indeks). Penelitian ini 

menggunakan indeks KOMPAS100 sebagai sampel.  

Indeks KOMPAS100 merupakan suatu indeks saham yang mengukur kinerja 

harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang 

besar (BEI 2020). Indeks KOMPAS100 resmi diterbitkan oleh Bursa Efek 

Indonesia bekerjasama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group 

(penerbit surat kabar harian Kompas) pada 10 Agustus 2007. Indeks KOMPAS100 

melengkapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks saham lainnya dan 

menjadi acuan (benchmark) investor dalam mendapatkan informasi arah 

pergerakan pasar serta informasi kinerja portofolio. Saham-saham yang terpilih di 

dalam indeks KOMPAS100 merupakan saham yang memiliki likuiditas yang 
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tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, fundamental dan kinerja perusahaan yang baik. 

Indeks KOMPAS100 merupakan salah satu yang masuk dalam klasifikasi indeks 

headline yang artinya adalah indeks yang dijadikan acuan utama untuk 

menggambarkan kinerja pasar modal. 

Bae & Goyal (2010) menyatakan perusahaan yang dikelola dengan 

governance yang baik berpengaruh terhadap peningkatan harga saham. Fuenzalida 

et al. (2013) yang meneliti pengaruh corporate governance terhadap harga saham 

di Lima Stock Exchange Peru menyatakan bahwa perusahaan yang 

menginformasikan good corporate indeks akan menghasilkan abnormal return 

yang positif. Nguyen et al. (2020) meneliti 247 perusahaan tercatat non keuangan  

di Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) dalam periode pada periode 2014-2018, 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara corporate 

governance terhadap harga saham. Rani et al. (2013) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara peringkat corporate governance terhadap harga 

saham yang diukur oleh abnormal return. Brammer et al. (2009) menyatakan 

sebaliknya, bahwa corporate governance memiliki pengaruh negatif  terhadap stock 

returns. 

Chen et al. (2004) menemukan hubungan yang positif antara corporate 

governance dengan stock returns yang diukur dengan menggunakan expected 

return, namun Drobetz et al. (2005) menemukan pengaruh yang negatif. 

Kouwenberg et al. (2014) memiliki temuan yang menarik bahwa portofolio yang 

memiliki corporate governance yang buruk menghasilkan tingkat pengembalian 

yang tinggi diukur dengan menggunakan return realisasi (realized return) 

dibandingkan dengan portofolio yang memiliki corporate governance yang baik. 

Penelitian lainnya Huang et al. (2011) menyatakan bahwa para investor akan sangat 

mempertimbangkan corporate governance pada saat membuat keputusan investasi 

karena corporate governance tidak hanya memiliki pengaruh yang positif terhadap 

harga saham, namun juga dapat menstabbilkan harga saham pada saat krisis. Hal 

ini sejalan dengan penelitian McKinsey Global Investor Opinion Survey on 

Corporate Governance dalam IFC (2017), menyebutkan bahwa investor global 

berani membayar dengan harga premium untuk saham yang memiliki tata kelola 

perusahaan yang baik. Artinya adalah tata kelola perusahaan yang baik memiliki 

peran untuk menarik minat investor asing, sehingga akan secara otomatis dapat 

meningkatkan harga saham tersebut. Jarboui (2018) menyebutkan bahwa investor 

sangat mempertimbangkan tata kelola perusahaan dalam membuat keputusan 

investasinya. Dalam kondisi krisis keuangan, tata kelola perusahaan yang baik tidak 

hanya memiliki dampak positif terhadap pengembalian (stock return), tetapi juga 

dapat menstabilkan harga saham perusahaan tersebut. Volatilitas harga saham 

dengan tata kelola yang baik akan lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan 

tata kelola yang buruk. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

gap yang mendasar mengenai pengaruh corporate governance terhadap harga 

saham. Hal tersebut menciptakan celah yang dapat memberikan kesempatan untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel tersebut. Di 

samping itu, penelitian juga di motivasi oleh masih rendahnya praktik tata kelola 

yang dilakukan oleh perusahaan tercatat di Indonesia. Dari enam negara yang 

mengikuti penilaian ACGS, sejak tahun 2013 sampai tahun 2015, Indonesia selalu 

menempati urutan kelima dari enam negara. Kemudian baru di tahun 2017 
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Indonesia bergerak ke urutan keempat. Hasil penilaian tersebut menimbulkan 

dugaan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak benar-benar 

diimplementasikan sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal.  

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari Kurniati (2019) yang meneliti 

tentang pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan 

stock return dan financial performance sebagai variabel mediasi. Perbedaan 

terletak pada variabel, sampel, metode analisis dan periode dilakukannya 

penelitian. Periode penelitian dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun yaitu 2014 – 

2018. Selain itu, hal baru lainnya dalam penelitian ini adalah penambahan variabel 

sekretaris perusahaan sebagai salah satu indikator good corporate governance. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Tercatat Indeks KOMPAS100 Tahun 2014-2018)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Tingkat kepatuhan perusahaan Indeks KOMPAS100 dalam menerapkan dan 

mengungkapkan praktik Good Corporate Governance masih sangat rendah. Dalam 

Gambar 1.3, dapat dilihat sebaran jumlah perusahaan sampel penelitian dengan 

persentase tingkat kepatuhan perusahaan atas praktik Good Corporate Governance. 

Dalam periode 2014-2018, jumlah perusahaan yang telah sepenuhnya (100%) 

menerapkan dan mengungkapkan praktik Good Corporate Governance berjumlah 

11 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang belum comply terhadap praktik 

Good Corporate Governance sebesar 45 perusahaan atau 80% dari total sampel 

penelitian. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang 

masuk dalam kategori kapitalisasi pasar yang besar, fundamental yang baik dan 

likuiditas yang tinggi belum mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sudah baik 

dalam mengimplementasikan praktik tata kelola yang baik. 

 

 

Gambar 1.3  Tingkat Kepatuhan Perusahaan atas Good Corporate Governance 
 

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti 

adalah: 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan Indeks KOMPAS100 dalam 

menerapkan dan mengungkapan praktik Good Corporate Governance pada 

pada 2014 - 2018? 

2. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance terhadap Harga Saham? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis tingkat kepatuhan perusahaan Indeks KOMPAS100 dalam 

menerapkan dan mengungkapan praktik Good Corporate Governance pada 

2014 - 2018. 

2. Menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap Harga Saham. 

 

1.4 Manfaat Penelitan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan, pertimbangan dan evaluasi dalam pengimplementasian 

praktik tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan optimal untuk 

meningkatkan harga saham. 

2. Bagi pemerintah 

Sebagai informasi mengenai hubungan praktik tata kelola perusahaan yang 

baik terhadap harga saham pada perusahaan tercatat, sehingga dapat menjadi 

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait tata kelola 

perusahaan. 

3. Bagi masyarakat umum/akademisi 

Sebagai sumber informasi tambahan yang dapat memperkaya dunia pustaka, 

terutama yang berkaitan dengan bidang manajemen dan menjadi referensi 

dalam penelitian lanjutan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembatasan terhadap 

data yang akan dianalisis. Lingkup dan batasan analisis adalah sebagai berikut: 

1. Seratus Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan Indeks 

KOMPAS100 dengan cut off per tanggal 31 Desember selama 2014-2018.  

2. Periode penelitian ini dilakukan selama lima tahun di mana informasinya 

didasarkan atas pengungkapan pada Laporan Tahunan 2014 sampai dengan 

2018. 

  




