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Abstract:  
The objective of this research is to empirically examine about the market reaction of 

corporate governance perception index announcement. The analysis include in aspects 

abnormal return of corporate governance perception index announcement by good firms 

and not good firms.  

The sample of this research is 39 good firms and 13non good firms during the period of 

2005 - 2007. The result of this research show that corporate governance perception index 

has information content and statistically significant responded by the market around the 

date of corporate governance perception index announcement. The difference between 

abnormal return of good firms and not good firms around corporate governance perception 

index announcement is not significant.  

Keywords: corporate governance perception index, abnormal return, trading volume 

activity, market reaction.  

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang  

Corporate governance (CG) merupakan serangkaian mekanisme yang dapat 

melindungi pihak-pihak minoritas (outside investors/minority shareholders) dari 

ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali 

(insider) dengan penekanan pada mekanisme legal (Shleiver dan Vishny, 1997 dalam 

Akhmad, 2003).  Pendekatan legal dari corporate governance memiliki arti bahwa 

mekanisme kunci dari corporate governance adalah proteksi investor eksternal (outside 

investors), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui sistem legal, yang dapat 

diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Beberapa penelitian telah menunjukkan 

bahwa penerapan corporate governance bervariasi antar satu negara dengan negara 

yang lain. Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan 

sistem hukum yang melindungi investor antar negara. Perbedaan dalam sistem hukum 

tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada struktur kepemilikan, perkembangan pasar 

modal, dan perekonomian suatu negara (La Porta dkk., 2000 dalam Zaenal Arifin,2003 

). Johnson, dkk. (2000) memberikan bukti bahwa rendahnya kualitas CG dalam suatu 

negara berdampak negatif pada pasar saham dan nilai tukar mata uang negara yang 

bersangkutan pada masa krisis di Asia. Hasil survei yang dilakukan oleh tim McKinsey, 

Coombes, dan Watson (2000), dalam Zaenal Arifin (2003) memperlihatkan bahwa 

investor bersedia memberi premium kepada perusahaan yang bagus dalam CG-nya. 

Besar premium untuk negara-negara Asia yang disurvei adalah antara 20-27%, dan 

Indonesia adalah yang tertinggi premiumnya, yaitu 27%. Perusahaan yang memiliki 

good corporate govenance (GCG) lebih dapat dipercaya (majalah SWA memakai istilah 

“perusahaan terpercaya” untuk menterjemahkan GCG), sehingga sangat mungkin 

bahwa respon pasar atas pengumuman earnings dipengaruhi oleh baik buruknya CG 

perusahaan yang mengumumkannya. Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

merupakan salah satu informasi yang masuk di pasar modal. Informasi mengenai CGPI 

diharapkan dapat memberikan dampak positif terutama yang menyangkut kepercayaan 

investor atas dana yang diinvestasikan. Pengaruh pengumuman CGPI dimungkinkan 

akan memberikan reaksi positif investor serta mampu mengubah harapan investor 

tentang perusahaan yang bersangkutan. Informasi dianggap memiliki value jika 

informasi tersebut mampu mengubah kepercayaan investor yang tercermin lewat 

perubahan harga yang diukur dengan abnormal return .  

Dari uraian latar belakang masalah diketahui bahwa GCG memang memberikan 

manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, namun apakah GCG dapat meningkatkan 
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kepercayaan masyarakat, terutama para stakeholders-nya, perlu diteliti kembali, 

terutama untuk perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia yang 

relatif masih memiliki lingkungan hukum yang buruk (Black, 2001; Durnev dan Kim, 

2002; Klapper dan Love, 2002) dan mayoritas perusahaan yang tercatat di PT. BEI 

merupakan perusahaan milik keluarga (Thomas S. Kaihatu, 2006). Penelitian bertujuan 

untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengumuman CGPI terhadap reaksi pasar 

yang diproksikan dengan abnormal return dan untuk mendeteksi perbedaan reaksi pasar 

antara perusahaan yang memiliki peringkat baik dan peringkat cukup di seputar tanggal 

pengumuman CGPI. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi (1) sebagai dasar 

dalam menerapkan GCG yang mampu menciptakan landasan yang kokoh untuk 

menjalankan operasional perusahaan dengan baik, efisien, dan menguntungkan, (2) 

Sebagai informasi bagi manajer selaku pengelola perusahaan dalam menerapkan GCG, 

(3) Memperluas wawasan bagi penulis dan berbagai pihak atas pengaruh pengumuman 

CGPI terhadap reaksi pasar dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya,.serta meningkatkan perkembangan terhadap teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini 

 
KERANGKA TEORITIS DAN PEMBANGUNAN HIPOTESIS 

 

Pasar Modal yang Efisien 

Pasar yang efisien merupakan suatu pasar bursa dimana efek yang 

diperdagangkan merefleksikan semua informasi yang terjadi dengan cepat dan 

akurat(Jogiyanto, 2003) . Konsep dari pasar yang efisien ini menyatakan bahwa 

pemodal selalu memasukkan faktor informasi yang tersedia dalam keputusan mereka, 

sehingga terefleksi pada harga dan volume yang mereka transaksikan. Jadi, harga yang 

berlaku di pasar sudah mengandung faktor informasi tersebut. Pengertian pasar modal 

efisien yang diterima secara luas adalah pasar modal yang apabila terdapat informasi 

baru, maka informasi tersebut tersebar luas, cepat dan mudah di dapat secara murah 

oleh investor (Jogiyanto, 2003). Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga 

digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Jogiyanto, 2003). 

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

merupakan dua pengujian yang berbeda. Jogiyanto (2003) menyatakan bahwa pengujian 

kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika 

pengumuman mengandung informasi (information content), maka diharapkan pasar 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi pasar 

diukur melalui perubahan harga saham dalam abnormal return dan trading volume 

activity (TVA) 

 

Corporate Governance (CG)  
CG dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan (www.fcgi.or.id). Tujuan CG adalah untuk 



 

 3 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Ada 

dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah (1) Pentingnya hak pemegang saham 

untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya; (2) kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai 

semua informasi kinerja keuangan, kepemilikan dan stakeholders. Selain itu, Finance 

Committee on Corporate Governance Malaysia dalam Herwidayatno (2000) 

mendefinisikan CG sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan 

mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan 

akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders lainnya. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur CG, 

namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir 

melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders tidak akan pernah tercapai. 

Penerapan CG dalam suatu perusahaan membawa banyak manfaat, salah satunya 

menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (www.fcgi.or.id), dengan 

melaksanakan CG, ada beberapa manfaat yang bisa didapat antara lain (1) 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan 

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders; (2) mempermudah diperolehnya dana 

pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya meningkatkan corporate value; (3) 

mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia; (4) 

pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan 

meningkatkan shareholder’s value dan dividen. 

 

Good Corporate Governance (GCG)  
Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu konsep tentang tata 

kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang 

saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. GCG merupakan 

suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara 

manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah dan stakeholders lainnya. 

Sistem CG yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham 

dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan perolehan kembali 

investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus 

juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor 

usaha yang efisien dan berkesinambungan.  

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar good corporate governance 

sebenarnya merupakan kebutuhan yang mendasar dalam rangka implementasi good 

corporate governance. Prinsip-prinsip dasar dari corporate governance tersebut adalah 

(Thomas S. Kaihatu, 2006; Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007): 

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip keterbukaan 

merupakan prinsip penting untuk mencegah terjadinya penipuan (fraud). Dengan 

pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat 

diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau 

stakeholders tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada. 

Keterbukaan bukan hanya merupakan kewajiban bagi perusahaan publik tetapi 

juga merupakan hak investor. Dengan adanya keterbukaan, maka investor dapat 
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mengambil keputusan untuk melakukan investasi atas saham perusahaan. Prinsip 

ini mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan 

informasi yang benar, akurat dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, 

kinerja perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai 

tujuan perusahaan. Segala bentuk informasi harus dibuka dan disebarkan kepada 

publik dengan adil, tepat waktu, dan efisien.  

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. Prinsip ini terkait erat dengan pengukuran kinerja, 

pengawasan, dan pelaporan. Dalam prinsip akuntabilitas terkandung kewajiban 

untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan perusahaan di 

bidang administrasi keuangan bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi 

kepada semua pihak yang berkepentingan secara akurat, tepat waktu, dan dengan 

cara yang tepat.  

3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku. Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan 

kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi dari adanya 

wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, dan menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip responsibilitas mencakup hal-hal yang 

terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari 

masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para 

pemegang saham dan stakeholders harus sesuai hukum dan peraturan  

perundang-undangan yang berlaku, antara lain harus mengikuti peraturan 

perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan 

kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan 

larangan praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.  

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari 

pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Para komisaris, direktur, 

ataupun manajer dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas 

dari segala benturan yang mungkin akan muncul. Hal ini diperlukan untuk 

memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas 

dari segala tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan 

itu dibuat semata-mata untuk kepentingan perusahaan. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di 

dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta 

peraturan perundangan yang berlaku. Perlakuan yang adil dan berimbang 

diberikan kepada para pemegang saham ataupun stakeholders yang terkait. 

Perusahaan harus memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham. 

Pemegang saham mempunyai hak untuk ikut serta dalam pengambilan 

keputusan penting yang dibuat perusahaan, seperti pemilihan direksi dan 

persetujuan atas proses merger ataupun akuisisi. Menurut Octalliana Ongko 

(2007), hak-hak tersebut adalah (a) hak untuk menghadiri dan memberikan suara 

dalam suatu RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada 

pemegang saham untu mengeluarkan satu suara; (b) hak untuk memperoleh 

informasi material mengenai perseroan secara tepat waktu dan  teratur, dan hak 
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ini harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa adanya pembedaan 

atas klasifikasi saham yang dimiliki olehnya; (c) hak untuk menerima sebagian 

dari keuntungan perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham, 

sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan dalam 

bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya. 

 

 Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Dalam www.iicg.org, Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah 

program riset dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada 

perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2001 

dilandasi pemikiran pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan 

tersebut menerapkan prinsip-prinsip GCG. Program riset dan pemeringkatan CGPI 

diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) 

bekerjasama dengan majalah SWA sebagai mitra media publikasi. Program ini didesain 

untuk memacu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan CG melalui 

perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) dengan melaksanakan 

evaluasi dan melakukan studi banding (benchmarking). Program CGPI akan 

memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah 

menerapkan CG melalui CGPI awards dan penobatan sebagai perusahaan terpercaya. 

IICG adalah lembaga indenpenden yang didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 dengan 

tujuan untuk memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat CG kepada dunia usaha 

dan masyarakat luas. IICG mempunyai visi untuk menjadi lembaga independen dan 

bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat dan misi sebagai 

berikut (a) menyusun dan mengembangkan standar moral yang tinggi sebagai kerangka 

acuan penciptaan tata kelola perusahaan; (b) mendorong kepedulian dan kesadaran 

masyarakat khususnya pelaku bisnis mengenai pentingnya pengembangan dan 

mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik; (c) menyelenggarakan penelitian 

dan pengkajian menyangkut penerapan praktik bisnis yang sehat dan 

mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas. 

 

2.5  Abnormal Return  

 Dalam Jogiyanto Hartono (2003:433-435), abnormal return merupakan 

kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal 

merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan investor). Dengan demikian 

return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang 

terjadi dengan return ekspektasi, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut: 

][ ,, titiit RERRTN   

 

 

Keterangan : 

RTNi,t = return tidak normal (abnormal return) sekuritas ke-i pada periode     peristiwa 

ke-t. 

Ri,t    = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode peristiwa 

ke-t. 

E[Ri,t]   = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

 Return merupakan pendapatan yang berhak diperoleh investor atas investasi 

sahamnya. Return dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Tingkat keuntungan yang terjadi (realized return). 
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Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah 

satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis ini juga berguna sebagai 

dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan resiko di masa datang. 

Return realisasi dapat dihitung  dengan persamaan:  

1

1)(






it

itit

P

PP
Rit  

Keterangan : 

 Rit = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada periode ke-t. 

 Pit = harga saham pada periode ke-t. 

 Pit-1 = harga saham satu periode sebelumnya. 

2. Tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return). 

Expected return adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa 

yang akan datang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, 

expected return sifatnya belum terjadi. Untuk menghitung expected return dalam 

penelitian ini digunakan mean adjusted model. Model ini menganggap bahwa return 

ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya 

selama periode estimasi.  

Menurut Jogiyanto H., mean adjusted model dapat dirumuskan sebagai berikut 

(2003:435): 

T

Rij
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t
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Keterangan : 

E[Ri,t]  = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

Ri,j        = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j. 

T        = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2. 

 

Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman CGPI 

Menurut Berghe dan Ridder (1999) dalam Deni Darmawati, dkk. (2004), 

menghubungkan kinerja perusahaan dengan good governance tidak mudah dilakukan. 

Berghe dan Ridder (1999) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai poor 

performance disebabkan oleh poor governance. Pernyataan ini didukung oleh penelitian 

Gompers, dkk. (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks CG dengan 

kinerja perusahaan jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan CG dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Daily, dkk. (1998) dan 

hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang dikutip oleh 

Kakabadse, dkk. (2001) dalam Deni Darmawati, dkk. (2004). Demikian juga dengan 

Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan CG dengan 

kinerja perusahaan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan CG dengan 

kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan 

bahwa CG mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. 

Dalton, dkk. (1999) menemukan adanya hubungan sistematik antara ukuran 

dewan direksi dan kinerja perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hubungan antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan lebih kuat untuk 

perusahaan-perusahaan kecil. Namun demikian, penelitian tersebut tidak berhasil 

menemukan bahwa komposisi dewan direksi sebagai variabel pemoderasi hubungan 
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antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Dalton, dkk. (1999) juga 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil antara dua jenis ukuran kinerja, yaitu 

ukuran kinerja yang berbasis akuntansi dan ukuran kinerja yang berbasis pasar. 

Hasil penelitian Johnson, dkk. (2000) menunjukkan bahwa variabel-variabel CG 

lebih bisa menjelaskan variasi dari perubahan nilai tukar mata uang dan kinerja pasar 

modal, dibandingkan dengan variabel-variabel ekonomi makro. Mitton (2000) 

menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan CG mempunyai dampak 

yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia Timur (tahun 

1997–1998). Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas 

pengungkapan yang lebih baik, kepemilikan pihak eksternal yang lebih terkonsentrasi, 

dan perusahaan yang lebih terfokus (dibandingkan dengan yang terdiversifikasi) 

memiliki kinerja pasar yang lebih baik. 

Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif antara CG 

dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA) dan Tobin’s Q. 

Black, dkk. (2003) memberikan bukti bahwa CG merupakan faktor penting dalam 

menjelaskan nilai perusahaan-perusahaan publik di Korea. Sunarto (2003) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa apabila GCG tercapai, maka kinerja saham 

perusahaan tersebut akan semakin meningkat.   

Deni Darmawati, dkk. (2004) membuktikan bahwa CG mempengaruhi kinerja 

operasi perusahaan, namun tidak mempengaruhi kinerja pasar secara statistik, hal ini 

mungkin dikarenakan respon pasar terhadap implementasi CG tidak bisa secara 

langsung (immediate), akan tetapi membutuhkan waktu. 

Titik Aryati dan Nindhita Gita Mediyanti (2005) berhasil menemukan perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan return on equity (ROE) dan 

earnings per share (EPS) antara perusahaan yang sudah mematuhi peraturan mengenai 

GCG dengan perusahaan yang belum mematuhinya; namun penelitian ini tidak berhasil 

menemukan perbedaan kinerja keuangan dengan return on asset (ROA) antara 

perusahaan yang sudah mematuhi peraturan mengenai GCG dengan perusahaan yang 

belum mematuhinya. 

Hamonangan Siallagan (2006) menyatakan bahwa mekanisme CG yang terdiri 

dari kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit secara statistik 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hamonangan Siallagan (2007) dalam 

penelitiannya juga menyatakan bahwa mekanisme CG yang terdiri dari kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris, dan komite audit mempengaruhi kualitas laba.  

Beberapa penelitian yang mengindikasikan belum berhasilnya penerapan CG di 

Indonesia antara lain hasil penelitian H. Sri Sulistyanto dan Linggar Y. Nugraheni 

(2002) yang menguji apakah penerapan prinsip CG dapat menekan manipulasi laporan 

keuangan yang dipublikasikan perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah adanya 

kewajiban untuk menerapkan prinsip CG tersebut. Penelitian Sekar Mayangsari dan 

Murtanto (2002) yang menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit sebagai 

komponen penting dalam CG di Indonesia direspon oleh pasar. Hasilnya membuktikan 

adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi yang 

menarik minat investor di pasar.  

H. Sri Sulistyanto (2003) menguji apakah pengumuman pemberian Annual 

Report Award (ARA) kepada perusahaan yang dinilai telah menerapkan prinsip CG 

dengan baik juga menarik minat pasar, di mana minat pasar ini merefleksikan 
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kepercayaan masyarakat bahwa konsep CG akan meningkatkan profesionalisme dan 

kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders. Hasil 

pengujiannya membuktikan bahwa lima hari setelah pengumuman pemberian Annual 

Report Award (ARA) secara signifikan pasar merespon publikasi tersebut. Hal ini 

merefleksikan kepercayaan masyarakat terhadap konsep CG yang melandasi 

penghargaan tersebut. 

Teguh S. Pambudi (2008) menyatakan bahwa adalah keliru bahwa menerapkan 

GCG akan langsung mengantarkan perusahaan pada kinerja yang bagus. GCG yang 

tertuang dalam proses, sistem dan struktur yang berjalan tertib, pada hakikatnya 

memang fondasi operasional perusahaan yang prudent dengan pengelolaan kebijakan 

yang penuh kehati-hatian. Hal itu ibaratnya hanya separuh tiket. Untuk menjadi 

perusahaan yang unggul, penerapan GCG saja belumlah memadai,  butuh separuh tiket 

lain untuk menjadi perusahaan yang hebat. Di atas fondasi bernama GCG, perusahaan 

tetaplah memerlukan inovasi dan kreativitas untuk menaklukkan pasar. Dewan 

komisaris dan direksi wajib hukumnya menerapkan lima prinsip GCG, akan tetapi, 

untuk tumbuh sehat dan kuat, untuk terciptanya operational excellence, daya kreativitas 

dan inovasi, harus terus dipupuk bila ingin tumbuh berkelanjutan. 

 Zaenal Arifin (2003), penelitian ini mengambil event study pengumuman 

earnings perusahaan yang masuk dalam Corporate Governance Perception Index 

(CGPI). Dengan menggunakan data return saham, penelitian ini ingin mengetahui 

kandungan informasi atas pengumuman earnings , indeks dan volume transaksi 

perdagangan saham pada perusahaan yang baik CG-nya dan yang kurang baik CG-nya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan informasi yang diukur oleh abnormal 

return atas pengumuman earnings oleh perusahaan yang baik CG-nya tidak secara 

signifikan lebih tinggi daripada perusahaan yang kurang baik CG-nya; sedangkan 

dilihat dari volume perdagangan, pengumuman earnings oleh perusahaan yang baik 

CG-nya secara signifikan lebih rendah dibandingkan perusahaan yang kurang baik CG-

nya.  

Penelitian Luciana Spica Almilia dan Lailul L. Sifa (2006) yang menguji reaksi 

pasar terhadap publikasi Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta menunjukkan bahwa pengumuman 

CGPI pada perusahaan yang masuk dan tidak masuk sepuluh besar CGPI direaksi oleh 

pasar yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan di sekitar 

tanggal pengumuman dan tidak terdapat perbedaan abnormal return dan volume 

perdagangan yang signifikan pada saat pengumuman CGPI antara perusahaan yang 

masuk sepuluh besar dan non sepuluh besar CGPI.  

 

Pembangunan Hipotesis Penelitian 

 Pengumuman CGPI diduga mempunyai kandungan informasi yang dapat 

mempengaruhi reaksi pasar. Reaksi pasar tersebut ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga saham perusahaan bersangkutan yang diukur dengan abnormal return. 

Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang 

mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. 

Sebaliknya suatu pengumuman yang tidak mengandung informasi tidak memberikan 

abnormal return kepada pasar. Berdasarkan uraian tersebut dan didukung kajian teoritis 

maupun empiris, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Pengumuman CGPI tahun 2006-2008 direaksi oleh pasar yang ditunjukkan 

dengan adanya abnormal return di seputar tanggal pengumuman CGPI. 
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Dengan adanya pemeringkatan CG berupa CGPI ini, kita bisa menduga bahwa 

perusahaan yang menduduki peringkat tertinggi akan lebih baik dibandingkan 

perusahaan yang menduduki peringkat di bawahnya. Dikatakan demikian karena 

perusahaan yang menduduki peringkat yang lebih tinggi mempunyai tata kelola 

perusahaan (corporate governance) lebih baik dibandingkan perusahaan yang 

menduduki peringkat lebih rendah , sehingga memungkinkan adanya reaksi pasar yang 

berbeda antara perusahaan yang memiliki peringkat baik dan peringkat cukup pada saat 

pengumuman CGPI. 

H3: Terdapat perbedaan abnormal return antara perusahaan yang memiliki peringkat 

baik dan peringkat cukup di seputar tanggal pengumuman CGPI. 

 

  

METODE PENELITIAN 

 
Desain Penelitian  

 Penelitian ini adalah penelitian studi peristiwa yang ditujukan untuk 

memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh CGPI terhadap reaksi 

pasar. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang mendapat CGPI 

2006-2008 pada perusahaan-perusahaan yang mengikuti survei penerapan corporate 

governance di perusahaan tahun 2005-2007 

 

Identifikasi Variabel 

Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang ada, maka variabel- 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Abnormal return yang terjadi di seputar tanggal pengumuman CGPI 2006-2008 

pada perusahaan-perusahaan yang mengikuti survei penerapan corporate 

governance tahun 2005-2007. 

2. Tanggal pengumuman CGPI 2006-2008 pada perusahaan-perusahaan yang 

mengikuti survei penerapan corporate governance tahun 2005-2007. CGPI 2005 

diumumkan pada tanggal 11 Desember 2006, CGPI 2006 diumumkan pada 

tanggal 9 Januari 2008, dan CGPI 2007 diumumkan pada tanggal 18 Desember 

2008. 

Untuk  menghindari  ketidakjelasan  makna  variabel-variabel  yang dianalisis 

dalam penelitian ini, maka diberikan pengertian dari variabel-variabel yang akan 

digunakan sebagai berikut: 

a. Abnormal return adalah selisih return sesungguhnya (actual return) dengan 

return yang diharapkan (expected return). Abnormal return digunakan untuk 

melihat harga saham pada periode jendela (event window) untuk masing-masing 

hari di seputar tanggal peristiwa. Abnormal return dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut (Jogiyanto H., 2003:434): 

][ ,,, tititi RERRTN   

Keterangan : 

RTNi,t = return tidak normal (abnormal return) sekuritas ke-i pada   

   periode peristiwa ke-t. 

Ri,t = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada   

   periode peristiwa ke-t. 
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E[Ri,t] = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

Return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu t yang 

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat 

dihitung dengan rumus: 

1

1)(






it

itit

P

PP
Rit  

Keterangan : 

Rit = return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada    

                periode ke-t. 

Pit = harga saham pada periode ke-t. 

Pit-1 = harga saham satu periode sebelumnya. 

Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi.  

Untuk menghitung expected return dalam penelitian ini digunakan mean 

adjusted model. Mean adjusted model dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut:  

T

Rij

RE

t

tj

ti






2

1

, ][  

Keterangan : 

E[Ri,t] = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t. 

Ri,j = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j. 

T = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengikuti CGPI 2005-

2007 (dalam laporan IICG dan majalah SWA). Dari populasi diambil sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu pengambilan sampel dimana 

peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan maksud untuk memenuhi tujuan 

dari penelitian. Untuk itu adapun kriteria yang dilakukan dalam pengambilan sampel 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang mengikuti survei penerapan corporate governance di tahun 

2005-2007. 

2. Perusahaan yang mengikuti survei penerapan corporate governance harus 

terdaftar di BEI sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk). 

3. Perusahaan tidak mengumumkan/mengeluarkan kebijakan lain seperti stock 

split, stock deviden, right issue atau pengumuman perusahaan yang lain 

(corporate action)  

4. Perusahaan yang dijadikan sampel dikelompokkan menjadi 2, yaitu perusahaan 

yang memiliki peringkat baik dan peringkat cukup dalam CGPI. 

Dari 79 perusahaan yang bersedia disurvei oleh majalah SWA dan IICG dari tahun 

2005-2007, ada 26 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria di atas dengan perincian 

22 perusahaan BUMN, 3 perusahaan BUMD dan 1 perusahaan swasta non publik. 

sehingga sampel yang diteliti tinggal 53 perusahaan. Setelah ditemukan sampel 

penelitian sejumlah 53 perusahaan, kemudian perusahaan tersebut dikelompokkan ke 

dalam kelompok perusahaan yang memiliki peringkatbaik dan peringkat cukup .  

 

Jenis, Sumber,dan Metoda Pengumpulan Data 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang 

terdiri dari: 

1. Data harga penutupan saham (closing price) harian untuk menghitung return 

actual perusahaan maupun expected return  tahun 2005-2008.  

2. Data tanggal publikasi CGPI 2006-2008. Data ini digunakan sebagi event date 

terhadap penelitian yang akan dilakukan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari IICG, www.duniainvestasi.com dan majalah SWA tahun 2006-2008. 

Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metoda dokumentasi. Metoda dokumentasi, yaitu metoda pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mencatat data dari laporan-laporan, catatan dan arsip-arsip yang 

ada di beberapa sumber seperti perpustakaan, internet, majalah SWA, dan sumber-

sumber lain yang relevan dengan data yang dibutuhkan. 

 

Tahapan Proses Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini 

dilakukan beberapa proes dalam menganalisis data, yaitu: 

1. Mengindentifikasi tanggal pengumuman CGPI. Untuk mempermudah 

pembahasan maka tanggal pengumuman CGPI diidentifikasikan sebagai hari ke 

nol (t=0). 

2. Menentukan event window (periode pengamatan) pengukuran reaksi pasar dari 

pengumuman CGPI. Event window (periode pengamatan) yang digunakan mulai 

dari tiga hari perdagangan saham sebelum pengumuman CGPI (t-3) sampai tiga 

hari perdagangan saham setelah pengumuman CGPI (t+3). Periode pengamatan 

yang digunakan adalah +/- 3 hari karena untuk melihat apakah pengumuman 

CGPI itu direspon oleh pasar beberapa hari sebelum pengumuman CGPI dan 

untuk menghindari adanya peristiwa lain di sekitar tanggal pengumuman CGPI 

tersebut, maka periode pengamatan yang dipilih sebaiknya tidaklah terlalu lama.  

3. Melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan untuk 

menganalisis data kuantitatif yang diolah menurut perhitungan dalam variabel 

penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai 

kondisi perusahaan. 

4. Melakukan pengujian hipotesis. 

- Hipotesis 1 diuji dengan menggunakan alat uji One sample t-tes 

- Hipotesis 2 diuji dengan menggunakan alat uji Independent t-test 

5. Pembahasan.  

Melakukan pembahasan untuk membandingkan hasil penelitian dengan teori-

teori dan penelitian terdahulu sehingga didapat suatu kesimpulan akhir dari 

penelitian yang dilakukan. 

 

 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

 Analisis Deskriptif 
 Setelah semua data diperoleh, yang pertama dilakukan adalah 

menghitung abnormal return perusahaan secara keseluruhan yang memperoleh CGPI 

tahun 2006-2008, baik perusahaan yang berperingkat baik maupun yang berperingkat 

cukup. Nilai abnormal return berasal dari selisih antara return sesungguhnya yang 
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terjadi (return realisasi) dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return). 

Return realisasi dihitung selama 7 hari periode pengamatan (t-3 sampai dengan t+3) 

dengan menggunakan Microsoft Excel dari data harga penutupan saham harian (closing 

price).  

Setelah return realisasi diketahui, maka untuk menghitung expected return 

digunakan mean adjusted model, dimana nilai expected return selama periode jendela 

bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode 

estimasi. Rata-rata Expected return selama periode jendela adalah -0.0152. Setelah 

didapat hasil return realisasi dan expected return, maka abnormal return dapat dihitung 

dengan cara mengurangkan return realisasi saham perusahaan ke-i pada hari ke-t 

dengan expected return yang sudah dihitung sebelumnya. Rata-rata abnormal return 

perusahaan yang memiliki peringkat baik dan cukup pada CGPI tahun 2006-2008 

selama periode pengamatan, disajikan pada Tabel 5.1 dan Gambar 5.1 

Tabel 5.1 

 Abnormal return (AR) 

 

Hari Ke- AR Keseluruhan AR Peringkat Baik AR Peringkat Cukup 

+3 -0.004 

-0.006 0.004 

+2 0.005 

0.003 0.013 

+1 0.020 

0.019 0.022 

0 0.028 

0.028 0.027 

-1 0.002 

0.018 0.020 

-2 0.011 

0.006 0.026 

-3 0.039 

0.035 0.052 

 

Gambar 5.1 

Abnormal return (AR) 
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Dari hasil perhitungan Tabel 5.2 dan Gambar 5.2 diatas dapat dilihat bahwa rata-

rata abnormal return pada perusahaan secara keseluruhan  yang memperoleh CGPI 

mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Sebelum pengumuman, rata-rata 

abnormal return seluruh perusahaan pada hari ke -3 (T-3) memiliki return realisasi yang 

tinggi, namun mengalami penurunan pada hari ke -2 (T-2). Namun rata-rata abnormal 

return seluruh perusahaan pada hari ke-1 sampai hari pengumuman (T0) mengalami 

kenaikan secara keseluruhan, baik yang memiliki peringkat baik maupun cukup. Setelah 

hari pengumuman, rata-rata abnormal return pada perusahaan secara keseluruhan 

mengalami penurunan samapa hari ke 3 (T+3) setelah pengumuman. Hal ini 

menunjukkan adanya kemungkinan pasar sudah menerima bocoran informasi CGPI 

award sehingga harga saham mulai menurun setelah adanya pengumuman. Keadaan 

demikian dapat dikatakan bahwa pengumuman Corporate Governance Perception 

Index (CGPI) tersebut merupakan good news. Akibat adanya bocoran informasi 

sebelum pengumuman mengakibatkan harga saham mulai naik turun untuk hari-hari 

selanjutnya. Ini menandakan bahwa harga mulai kembali ke harga keseimbangan baru. 

 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis 1 merupakan pengujian statistik terhadap abnormal return 

yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya reaksi pasar yang terjadi diperiode 

peristiwa. Ada tidaknya reaksi pasar ini ditunjukkan dengan ada tidaknya abnormal 

return disekitar tanggal pengumuman. Jika abnormal return yang signifikan adalah 

tidak sama dengan nol yaitu positif, berarti good news dan negatif, berarti bad news. 

Dalam penelitian ini, uji statistik abnormal return dilakukan dengan menggunakan one 

sample t-test. Hasil pengujian statistik terhadap abnormal return perusahaan pada CGPI 

tahun 2006-2008, disajikan pada Tabel 5.4, berikut ini: 

Tabel 5.4 

Hasil Uji One Sample T-Test Abnormal return Perusahaan yang mendapatkan CGPI 

Tahun 2006-2008 
One-Sample Test 

 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

T+3 -.525 51 .602 -.00402 -.0194 .0113 

T+2 .834 51 .408 .00543 -.0076 .0185 

T+1 2.460 51 .017 .01972 .0036 .0358 

T0 3.098 51 .003 .02761 .0097 .0455 

T-1 2.406 51 .020 .01851 .0031 .0339 

T-2 1.845 51 .071 .01143 -.0010 .0239 

T-3 4.913 51 .000 .03911 .0231 .0551 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil pengujian pengumuman CGPI menunjukkan 

bahwa pada t-3, t-1, t0, dan t+1 secara statistik signifikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti, pengumuman CGPI tersebut 

memiliki kandungan informasi sehingga direaksi oleh pasar yang ditunjukkan dengan 

adanya abnormal return yang signifikan disekitar tanggal pengumuman. Hal ini 
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menunjukkan adanya kemungkinan pasar sudah menerima bocoran informasi CGPI 

award sehingga harga saham yang tercermin dari abnormal return mulai meningkat. 

Keadaan demikian dapat dikatakan bahwa pengumuman Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) tersebut merupakan good news. Akibat adanya bocoran 

informasi sebelum pengumuman mengakibatkan harga saham mulai naik turun untuk 

hari-hari selanjutnya. Pada hari ke dua sebelum pengumuman CGPI rata-rata abnormal 

return mulai mengalami peningkatan dan pada t-1(0.002) dan puncaknya pada t0(0.028) 

yaitu merupakan hari pengumuman CGPI. Ini menandakan bahwa harga mulai kembali 

ke harga keseimbangan baru dimana rata-rata abnormal return terus mengalami 

penurunan yang tampak pada hari ke +1 (0.020) sampai dengan hari ke +3 (-0.04). 

Harga saham yang fluktuatif pada hari ke -3 sampai hari ke +1 menunjukkan bahwa 

pasar bereaksi cepat terhadap informasi CGPI tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari 

hasil pengujian pada pengumuman CGPI menunjukkan bahwa pada t-3, t-1, t0, dan t+1 

secara statistik signifikan. 

 

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menggunakan independent t-test antara 

abnormal return perusahaan yang memiliki peringkat baik dan cukup untuk mengetahui 

perbedaan abnormal return yang signifikan di seputar tanggal pengumuman CGPI. 

Penelitian ini menggunakan 7 hari periode pengamatan yaitu 3 hari sebelum dan 3 hari 

sesudah pengumuman CGPI. Hasil pengujian signifikansi terhadap perbedaan abnormal 

return perusahan yang memiliki peringkat baik dan cukup pada CGPI tahun 2006-2008, 

disajikan pada Tabel 5.10 berikut ini: 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Beda Abnormal return Perusahaan yang mendapatkan Peringkat Baik dan 

Cukup pada CGPI Tahun 2006-2008 

 

 

Keterangan Peringkat Baik Peringkat cukup Sig.(tailed) 

Rata-rata AR 0.0146 0.0235 .205 

 

Dari hasil pengujian hipotesis 2 terhadap perbedaan abnormal return untuk 

perusahan yang memiliki peringkat baik dan cukup pada CGPI tahun 2006-2008, pada 

saat pengumuman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.205 yang lebih tinggi dari 

tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H3 

ditolak, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada 

saat pengumuman CGPI antara perusahaan memiliki peringkat baik dan cukup pada 

CGPI tahun 2006-2008. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return 

yang signifikan pada saat pengumuman CGPI antara perusahaan memiliki peringkat 

baik dan cukup pada CGPI tahun 2006-2008. Penemuan dari penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Luciana Spica Almilia dan Lailul Sifa (2006) yang 

mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sepuluh besar dan non sepuluh besar CGPI pada saat pengumuman CGPI. Jadi, 

informasi CGPI bukan merupakan informasi yang efektif di pasar modal yang dapat 

mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Adanya faktor makro 

seperti PDB, tingkat bunga, inflasi, kurs rupiah juga mempengaruhi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. 
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Tidak terdapat perbedaan abnormal return antara perusahaan yang berperingkat 

baik dan cukup, ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh SWA-IICG yang 

mengukur persepsi investor terhadap praktik GCG. Hasil riset ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara persepsi GCG dengan keputusan investasi (Arief Adi 

Wibowo, 2008). Ditolaknya hipotesis 2 ini kemungkinan terjadi karena informasi CGPI 

tersebut dianggap sudah basi oleh investor, sebab IICG dan Majalah SWA 

mengumumkan hasil survey CGPI setelah melakukan survey rata-rata lebih dari 10 

bulan, sehingga data historis yang gunakan dianggap tidak relevan lagi oleh investor 

dalam pengambilan keputusan. Tetapi bukan berarti pemeringkatan CGPI ini tidak 

berguna. Namun, dapat dikatakan bahwa adanya pemeringkatan CGPI ini lebih berarti 

bagi perusahaan emiten karena dengan mengikuti survei, perusahaan emiten akan lebih 

mengetahui seberapa baik corporate governance yang telah diterapkan.  

 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 

1. Pengumuman CGPI pada perusahaan yang mengikuti survei penerapan 

corporate governance secara keseluruhan memiliki kandungan informasi dan 

direaksi oleh pasar yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return dan 

volume perdagangan saham yang signifikan disekitar tanggal pengumuman.  

2. Hasil uji beda dengan menggunakan independent t-test pada abnormal return  

perusahaan yang berperingkat baik dan cukup pada CGPI tahun 2006-2008 yang 

berdasarkan survei penerapan corporate governance di perusahaan tahun 2005-

2007, menunjukkan bahwa Ho gagal ditolak. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

yang berperingkat baik dan cukup CGPI tidak terdapat perbedaan abnormal 

return  yang signifikan di seputar tanggal pengumuman CGPI. 

Dalam pengambilan keputusan investasi ada faktor-faktor makro yang 

mempengaruhi harga dan volume perdagangan saham selain informasi CGPI. Faktor 

makro tersebut adalah produk domestik bruto, tingkat suku bunga, inflasi, kurs rupiah, 

dan lain-lain. 

 Dengan melihat karakteristik investor di Indonesia bersifat spekulan, yang 

berarti hanya mencari keuntungan jangka pendek dengan melakukan kegiatan jual beli 

di pasar modal tanpa menganalisis informasi yang tersedia di pasar modal, diharapkan 

investor dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan informasi CGPI sebagai 

salah satu indikator dalam pengambilan keputusan. Karena didalam informasi CGPI 

terdapat  penilaian perusahaan- perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan 

yang baik sehingga investor akan merasa aman dengan dana yang diinvestasikan .  

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penelitian dengan menggunakan variabel 

volume perdagangan saham masih sedikit dilakukan. Diharapkan bagi penelitian 

selanjutnya dapat menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi volume 

perdagangan saham di pasar modal. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan 

penelitian mengenai corporate governance dikaitkan dengan event-event yang terjadi di 

perusahaan, misalnya bagaimana reaksi pasar terhadap perusahaan yang menerapkan 

corporate governance pada saat pengumuman deviden. 
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