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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Saham merupakan sebuah bukti tanda kepemilikan pemegang saham 

dalam suatu perusahaan. Seperti yang diketahui, tanda kepemilikan Saham 

berwujudkan selembar kertas berharga yang diterbitkan oleh perusahaan. Sejak 

masuk ke era digital, wujud saham tidak berupa kertas, melainkan berupa akun 

atas nama pelaku saham. Saham dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi 

yang menarik karena saham dapat membawa tingkat pengembalian yang tinggi 

tetapitingkat risiko juga tinggi (Paramitasari, 2014). 

Sebelum melakukan investasi saham di suatu perusahaan, para pelaku 

pasar berusaha untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

perusahaan. Setelah berhasil memperoleh informasi tersebut, para pelaku pasar 

bisa membuat keputusan untuk investasi yang baik dan benar. Suatu informasi 

dianggap informatif jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

investor untuk melakukan investasi saham (Zamzany et al., 2018). 

 Tujuan salah satu pelaku pasar yakni investor untuk menginvestasi saham 

adalah untuk memperoleh bagi hasil untung berupa dividen atau capital gain. 

Namun investasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dijamin keuntungannya 

karena pergerakan harga saham di setiap perusahaan fluktuasinya sangat tidak 

stabil. Fluktuasi harga saham perusahaan atau indeks dapat dipengaruhi oleh 

macam-macam faktor seperti pengungkapan informasi, faktor internal, faktor 

eksternal perusahaan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor fluktuasi harga saham 

merupakan risiko dalam investasi harga saham. 
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 Dalam menentukan prediksi harga saham jangka pendek seperti harga 

saham harian memerlukan metode, model dan pendekatan yang teruji akurasinya. 

Semakin teruji suatu metode akurasi harga saham, maka metode tersebut akan 

semakin diminati oleh para pelaku pasar seperti investor, broker, analis. Bagi para 

pelaku pasar, hal yang paling penting yaitu mendapatkan informasi yang dapat 

mempengaruhi perubahan harga saham sehingga dapat menghasilkan keuntungan 

dalam waktu yang singkat (Haeberle, 2015).  

 Harga saham yang akurat dapat memberikan beberapa manfaat sosial 

seperti mencerminkan arus kas masa depan, meningkatkan nilai perusahaan,  

sebaliknya jika harga saham yang tidak akurat dapat menyebabkan keyakinan para 

pelaku pasar. Jika pasar saham yang likuiditasnya kurang memadai, akan 

menyebabkan proses likuiditas semakin sulit dan mahal (Haeberle, 2015). 

 Kinerja ekonomi indonesia dicerminkan melalui Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Keadaan faktor makroekonomi sebagai salah satu faktor 

eksternal dapat berpengaruh terhadap kinerja, nilai dan harga saham perusahaan. 

Faktor makroekonomi merupakan salah satu pengukuran investor untuk 

mengambil keputusan investasi berdasarkan keadaan pasar (Morck et al., 2000). 

 Berikut ini adalah tabel perkembangan pengembalian Indeks Harga 

Saham Gabungan terhitung mulai dari tahun 2012-2016.  
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Tabel 1.1 

Tabel Perkembangan Pengembalian Indeks Harga Saham Gabungan mulai dari 

tahun periode 2012 sampai dengan tahun periode 2016 

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 

Pengembalian IHSG (%) 12,94% -0,98 % 22,29% -12,13% 15,32% 

Sumber : IDX (2019) 

 Hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pergerakan pengembalian 

IHSG dari tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak stabil. Khususnya pada tahun 

2015, persentase pengembalian IHSG sebesar -12,13%. Penurunan pengembalian 

saham atau indeks dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya adalah 

faktor makroekonomi. Faktor makroekonomi dapat mempengaruhi perekonomian 

nasional serta seluruh sektor industri. 

 Salah satu Contoh dari faktor makroekonomi adalah inflasi. Tingkat 

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan harga perolehan bahan baku, upah serta 

biaya operasional ikut meningkat. Naiknya harga bahan baku dapat menurunkan 

daya beli masyarakat maupun perusahaan. Seiring dengan peningkatan biaya 

dapat menyebabkan laba perusahaan menurun. Laba perusahaan menurun 

menyebabkan jumlah pembayaran dividen kepada investor menjadi sedikit dan 

bahkan tidak ada pembayaran dividen jika perusahaan mengalami kerugian atau 

defisit (Astuti et al, 2016).  

 Laba atau ruginya perusahaan menjadi pertimbangan investor untuk 

memutuskan penarikan dana investasi sehingga alokasi modal perusahaan menjadi 

berkurang. Alokasi modal perusahaan yang tidak efisien dapat menyebabkan 

harga saham menurun sehingga harga saham menjadi tidak akurat (Kahan, 1992) 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 Harga saham di suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam 

informasi seperti pengungkapan standar akuntansi, pengungkapan wajib, 

pengungkapan sukarela, faktor internal dan eksternal perusahaan (ElKelish & 

Hassan, 2015). Pengungkapan sendiri merupakan salah satu alat komunikasi 

manager untuk menyampaikan informasi kepada investor dan analis. Informasi 

mengenai perusahaan biasanya disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan 

dan dipublikasi ke Bursa efek. 

Salah satu penyampaian informasi kepada investor, yaitu informasi tata 

kelola perusahaan. Tata kelola pada suatu perusahaan umumnya bersifat 

memaksa. Tata kelola memiliki peran untuk meningkatkan nilai pemegang saham, 

pelaku pasar serta memberikan kontribusi terhadap performa ekonomi negara. 

Dengan kualitas tata kelola perusahaan yang memadai, juga dapat menarik 

perhatian dan minat investor untuk mengakses riwayat kegiatan dan aktivitas 

perusahaan yang lebih banyak (Krafft et al, 2014).  

Beberapa prinsip dari penerapan tata kelola yang baik dan benar adalah 

kewajaran, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan kemandirian. Prinsip 

dari tata kelola perusahaan dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan 

sesuatu dengan tujuan memaksimalkan kekayaan entitas. Beberapa solusi yang 

dapat dilakukan oleh entitas adalah pengungkapan informasi. Pengungkapan 

informasi yang mencerminkan keadaan perusahaan hanya boleh dilakukan oleh 

personil yang berwewenang seperti manager, direktur (Guria, 2015).  

Dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang, perusahaan didorong untuk 

mengungkapkan segala macam informasi yang berhubungan dengan kegiatan 
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perusahaan. Dimana setelah diungkapkan informasi ini akan mempengaruhi 

pemikiran investor untuk melakukan keputusan aktivitas investasi di suatu 

perusahaan. Informasi yang harus disampaikan adalah informasi yang relevan, 

bernilai dan tepat waktu (Anshori, 2007).  

Dengan adanya pengungkapan wajib, perusahaan tidak boleh ada alasan 

untuk diam. Adanya pengungkapan wajib dapat meningkatkan informasi yang 

bermanfaat untuk keperluan para pelaku pasar. Informasi yang diungkapkan dapat 

mencerminkan keadaan harga saham dan meningkatkan Share Price Accuracy. 

Sebaliknya, Tanpa peraturan pengungkapan wajib, maka akan mengakibatkan 

kegagalan pasar karena adanya asimetri informasi harga saham. Akibatnya harga 

saham perusahaan menjadi tidak akurat (ElKelish & Hassan, 2015). 

Munculnya pengungkapan sukarela dihasilkan dari adanya 

pengungkapan wajib, yang mendorong perusahaan untuk menyampaikan 

tambahan informasi yang lebih banyak kepada investor. Adanya pengungkapan 

sukarela juga bermanfaat bagi tata kelola perusahaan. Karena seiring 

pengungkapan sukarela pada perusahaan bertambah, maka pergerakan harga 

saham pada perusahaan juga akan ikut bertambah. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Sesuai dengan pembahasan latar belakang dan perumusan masalah pada 

penelitian yang telah disebut diatas, maka beberapa pertanyaan yang akan 

diangkat dalam penelitian tersebut adalah 

1. Apakah terdapat pengaruh antara Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan 

secara wajib terhadap Akurasi Harga Saham?  
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2. Apakah terdapat pengaruh antara Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan 

secara sukarela terhadap Akurasi Harga Saham? 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah diantara Pengungkapan Tata Kelola 

Perusahaan secara Wajib terdapat hubungan signifikan positif atau 

negatif terhadap Akurasi Harga Saham. 

2. Untuk menganalisis apakah diantara Pengungkapan Tata Kelola 

Perusahaan secara Sukarela ada hubungan signifikan positif atau negatif 

terhadap Akurasi Harga Saham. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Sesuai hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa manfaat sebagai berikut ini:  

1. Perusahaan 

Hasil akhir penelitian ini dihimbau dapat menjadi bahan evaluasi sejauh 

mana penerapanpengungkapan tata kelola yang baik pada perusahaan go 

public yang telah terdaftar pada bursa efek Indonesia. Dan harga saham 

perusahaan dapat menjadi materi bagi pelaku pasar untuk menganalisis 

keputusan lebih lanjut untuk menyetor modal atau investasi. 
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2. Investor 

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi pelajaran 

dan analisis lebih lanjut sebelum melakukan suatu investasi. 

3. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pendukung untuk 

melakukan penelitian berikutnya, serta menjadi tambahan wawasan dan 

literatur ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika urutan pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini 

terdiri dari lima bab seperti pembagian dibawah ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab satu mencakup pembahasan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah penelitian, pertanyaan yang diangkat dalam 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan juga urutan pembahasan 

atas penyusunan pada penelitian ini. 

 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab dua berisi tentang tinjauan pustaka yang dipakai untuk 

memberikan jawaban tentang hasil dari penelitian sebelumnya secara 

sistematis dan tinjauan atau teori pendukung yang memiliki hubungan 

dengan pelaksanaan penelitian serta mengajukan perumusan hipotesis 

berdasarkan referensi studi sebelumnya. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskanapa saja pendekatan dan metode yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian, yaitu meliputi rancangan penelitian, objek 

yang terpilih dalam penelitian, definisi operasional variabel serta 

pengukuran dan rumus perhitungan, teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data, dan metode atau cara analisis yang dipakai dalam data 

penelitian. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat ini berisi mengenai hasil pengolahan dan uji data yang 

dikumpulkan. Terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji outlier, 

pengujian model terbaik, uji hipotesis dan pembahasan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini adalah tahap terakhir dari penelitian yang berisi tentang 

kesimpulan mengenai keseluruhan pada penelitian ini, beberapa 

keterbatasan yang dialami dan ditemukan oleh penulis, serta rekomendasi 

berupa saran agar bermanfaat bagi peneliti berikutnya. 


