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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun 

penurunan dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari. Pembentukan harga saham 

terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata 

lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan 

demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas 

saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut 

bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai 

tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor 

lainnya (Devien Aprianto, 2013). 

Pengukuran kinerja perusahaan selain bisa dengan WACC, Good Corporate 

Governance juga cocok untuk menilai kinerja operasional suatu perusahaan. Menurut 

Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) menyebutkan bahwa corporate 

governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan 

melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan kerangka peraturan. Penerapa 

GCG ternyata mampu meningkatkan kredibilitas, kinerja bisnis, dan menciptakan 

iklim kerja yang menarik. 

Ccorporate Governance mulai menjadi perhatian pada tahun 1997-1998, ketika 

Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat keadaan perekonomian 

Indonesia menjadi terpuruk. Keterpurukan ekonomi Indonesia ditandai dengan 

merosotnya angka nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga menyebabkan banyak 

investor asing yang tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Krisis tersebut 

juga menyebabkan para pemegang saham kehilangan nilai saham yang terus merosot 
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karena keadaan perekonomian Indonesia yang terpuruk. Krisis ekonomi yang dialami 

Indonesia juga dirasakan oleh negara-negara lain di Asia Timur dan Asia Tenggara 

seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea. Menurut Arifin (2005) 

lamanya proses perbaikan yang ada di dalam Indonesia disebabkan oleh masih kurang 

diterapkanya praktik good corporate governance yang ada di indonesia. Setelah 

kejadian itu maka pemerintah dan investor mulai memberikan perhatian yang 

signifikan terhadap good corporate governance (Wardhani, 2006). 

 Isu terkait corporate governance sudah mulai banyak dibahas dalam dunia 

bisnis, sehingga banyak sumber-sumber corporate governance yang mulai diteliti di 

dalam perusahaan kemudian dikembangkan oleh lembaga peneliti corporate 

governance, salah satu informasi yang terkait dengan corporate governance saat ini 

yang dapat digunakan adalah Corporate Governance Perception Index (CGPI). Index 

CGPI adalah hasil penelitian dari sebuah lembaga yang diselenggarakan oleh The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan majalah 

SWA, dimana CGPI ini sudah dibuat sejak tahun 2001. Corporate Governance 

Perception Index ini bertujuan untuk membuat pemeringkatan index terbaik dari 

setiap perusahaan yang telah menerapkan corporate governance. Pemeringkatan yang 

dilakukan berdasarkan survei terhadap praktik GCG menghasilkan skor Corporate 

Governance Performance Index (CGPI) dengan rating sangat terpercaya untuk 

perusahaan dengan skor 85-100, rating terpercaya untuk perusahaan dengan skor 70-

84, dan rating cukup terpercaya untuk perusahaan dengan skor 55-69 (Devien 

Aprianto, 2013). 

Aspek penting dari corporate governance adalah arti pentingnya manajer untuk 

mendapatkan kontrol yang efektif yang dapat menyebabkan keputusan manajemen 

menjadi konsisten dengan tujuan peningkatan nilai pemegang saham yang 

berorientasi pertumbuhan perusahaan. Terdapat lima pilar dalam prinsip-prinsip 

Corporate Governance yang dikemukakan oleh Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) adalah fairness (keadilan), transparancy 
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(transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), 

dan independency (independensi) (YPPMI & SC, 2002 dalam Darmawati, 2002). 

Pada saat ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang ikut serta di dalam 

CGPI  seperti perbankan, perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan adanya Corporate Governance 

Perception Index tersebut diharapkan manfaatnya bagi pihak manajemen dan 

investor. Seperti bagi pihak manajemen CGPI berguna sebagai bahan evaluasi 

perusahaan mengenai tingkat tata kelola yang sudah diterapkan di perusahaan. 

Sedangkan bagi investor CGPI dapat berguna untuk mengetahui tata kelola 

perusahaan yang sudah diterapkan. Tata kelola perusahaan yang baik akan 

memunculkan anggapan bagi pihak investor bahwa manajemen telah mengelola 

perusahaan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang 

diharapkan juga akan membuat meningkatkan nilai saham (Tito Albi, 2013). 

Salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer untuk diperdagangkan 

adalah saham (stock), terutama saham yang bersifat Go Public. Saham Go Public 

adalah  saham yang diperjualbelikan pada khayalak umum (investor) pada suatu 

harga saham atau harga pasarnya. Lembaga yang melakukan kegiatan jual beli saham 

ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Standar perilaku dapat diwujudkan berupa kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang tercermin pada anggaran. Dalam hubungannya dengan kinerja suatu 

perusahaan, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai kinerja 

perusahaan. Agar berguna dalam proses pengambilan keputusan, laporan keuangan 

perlu dianalisa dan dinterprestasikan. Analisa laporan keuangan (financial statement 

analysis) pada dasarnya menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan 

keuangan dengan atau menjelaskan arah perubahan (trend). Salah satu jenis laporan 

keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode 

tertentu adalah laporan laba-rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam 

laporan laba-rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. 
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Pengungkapan (disclosure) laporan keuangan akan memberikan informasi yang 

berguna bagi pemakai laporan keuangan. Disclosure sebagai salah satu elemen dari 

penerapan corporate governance, dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya 

kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan salah satu kunci yang 

mendasari keputusan investasi oleh investor. Pengungkapan secara terperinci dapat 

mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Pada kondisi ketidakpastian 

pasar, nilai dari informasi reliabel dan relevan yang tercermin pada disclosure 

perusahaan menjadi faktor penting. 

Selain penilaian kinerja dari eksternal, perlunya info kinerja dari internal yaitu 

dengan biaya modal. Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep 

mengenai pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan (required rate of return). 

Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau 

ditolaknya suatu usulan investasi (sebagai discount rate), yaitu dengan 

membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. 

Biaya modal disini adalah overall cost of capital. Biaya modal yang tepat untuk 

semua keputusan adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal Weighted 

Average Cost of Capital (WACC). Biaya modal harus dihitung berdasar basis setelah 

pajak, karena arus kas  setelah pajak adalah yang paling relevan untuk keputusan 

investasi. 

Menurut Aliminsyah dan Padji (2003:84) Cost Of Capital adalah (Biaya 

Penggunaan Modal atau Biaya Modal) yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk memperoleh dana menambah permodalannya.” 

Sedangkan menurut Farah Margaretha (2005:94) Cost of  Capital 

merupakan biaya yang dikeluarkan karena perusahaan menggunakan sumber dana 

yang tergabung dalam struktur modal (Capital Structure). 
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Harga pasar saham lebih sering dipakai dalam berbagai penelitian pasar 

modal, karena harga pasar saham yang paling dipentingkan oleh investor. Harga pasar 

saham mencerminkan nilai suatu perusahaan tersebut dan sebaliknya.  Oleh karena itu 

setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga pasar 

sahamnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH WEIGHTED COST OF 

CAPITAL (WACC) DAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(GCG) TERHADAP HARGA SAHAM DAN PERUBAHAN LABA 

PERUSAHAAN DALAM DAFTAR CGPI YANG DITERBITKAN IICG DAN 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2004-2012”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang akan diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Cost Of Capital, Good Corperate Governance, 

Harga Saham dan Laba pada perusahaan dalam daftar CGPI yang 

diterbitkan IICG dan terdaftar di BEI periode 2004-2012 

2. Bagaimana pengaruh Cost Of Capital, Good Corperate Governance, 

Harga Saham dan Laba secara simultan pada perusahaan dalam daftar 

CGPI yang diterbitkan IICG dan terdaftar di BEI periode 2004-2012 

3. Bagaimana pengaruh Cost Of Capital, Good Corperate Governance, 

Harga Saham dan Laba secara parsial pada perusahaan dalam daftar CGPI 

yang diterbitkan IICG dan terdaftar di BEI periode 2004-2012 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan msalah struktur modal, tingkat likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah; 

1. Untuk mengetahui perkembangan Cost Of Capital, Good Corperate 

Governance, Harga Saham dan Laba  

2. Untuk mengetahui pengaruh Cost Of Capital, Good Corperate 

Governance, Harga Saham dan Laba secara simultan  

3. Untuk mengetahui pengaruh Cost Of Capital, Good Corperate 

Governance, Harga Saham dan Laba secara parsial  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembuatan keputusan 

investasi bagi investor potensial bahwa informasi tentang WACC dan penerapan 

GCG sangat penting untuk menilai kinerja perusahaan. Secara terperinci, manfaat 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang Weighted 

Average Cost Of Capital, Good Corporate Governance terhadap harga saham dan 

perubahan laba sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Sarjana 

Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan alternatif bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 
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Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan menambah pengetahuan 

untuk penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi dan dasar perluasan 

penelitian. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam suatu perusahaan dilihat dari sisi investornya bahwa setiap investor 

yang menanamkan modalnya dalam suatu sekuritas tertentu,akan selalu mempunyai 

harapan akan menerima suatu penghasilan. Dalam penghasilan yang diterimanya 

tersebut investor akan dapat menerima kembali jumlah modal yang sudah dipakai 

untuk membeli sekuritas tersebut ditambah dengan suatu keuntungannya. Analisis 

teknik berfokus kepada waktu menunggu saat yang tepat untuk membeli jika 

kecenderungan akan naik. Oleh Karena itu, keputusan investor harus didukung 

dengan analisa yang baik misalnya dengan menggunakan laporan keuangan. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan 

keuangan yaitu : 

Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja 

keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk 

kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial 

position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) 

darientitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para 

penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, 

beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas. 

Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi 

aruskas masa depan. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan informasi keuangan yang menggambarkan posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan pada periode tertentu yang berguna bagi para pemakainya dalam hal 
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pengambilan keputusan. Laporan keuangan tidak menjadi arti bagi investor sebelum 

dilakukannya analisis. Dengan menganalisis investor dapat mendapatkan sebuah 

informasi tentang kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan 

perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam 

kinerja keuangan tergantung pada posisi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan 

perusahaan harus diketahui output maupun input. Output adalah hasil dari suatu 

kinerja karyawan, sedangkan input adalah hasil dari suatu keterampilan yang 

digunakan untuk mendapatkan hasil. Salah satu tujuan terpenting dalam pengukuran 

kinerja adalah untuk menilai apakah tujuan yang ditetapkan perusahaan telah tercapai, 

sehingga kepentingan investor, kreditor dan pemegang saham dapat terpenuhi serta 

pengukuran kinerja dapat  mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam 

perusahaan. Untuk itu, analisis laporan keuangan umumnya dilakukan sebagai 

pengukur kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan perlu 

menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja serta tujuan dari 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan itu sendiri.  

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari suatu proses dengan menggunakan berbagai 

sumber daya. Salah satu parameter untuk mengukur kinerja tersebut adalah laba. 

Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasional yang 

berasal dari berbagai macam sumber dayanya. Dengan adanya laba, dapat 

memberikan sinyal mengenai prospek perusahaan di masa depan mengenai kinerja 

pasar modal yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara. 

Perubahan laba ini relatif lebih representatif dibandingkan dengan perubahan laba 

absolut karena perubahan laba relatif akan mengurangi pengaruh ukuran perusahaan. 

Machfoedz dalam Tondowidjojo dan Purwaningsih (2006) 

Standar perilaku dapat diwujudkan berupa kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang tercermin pada anggaran.Dalam hubungannya dengan kinerja suatu 
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perusahaan, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai kinerja 

perusahaan. Agar berguna dalam proses pengambilan keputusan, laporan keuangan 

perlu dianalisa dan dinterprestasikan. Analisa laporan keuangan (financial statement 

analysis) pada dasarnya menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan 

keuangan dengan atau menjelaskan arah perubahan (trend). Salah satu jenis laporan 

keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode 

tertentu adalah laporan laba-rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam 

laporan laba-rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. 

Pengungkapan (disclosure) laporan keuangan akan memberikan informasi yang 

berguna bagi pemakai laporan keuangan. Disclosure sebagai salah satu elemen dari 

penerapan corporate governance, dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya 

kinerja perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan salah satu kunci yang 

mendasari keputusan investasi oleh investor. Pengungkapan secara terperinci dapat 

mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Pada kondisi ketidakpastian 

pasar, nilai dari informasi reliabel dan relevan yang tercermin pada disclosure 

perusahaan menjadi faktor penting. (Devien aprianto, 2013) 

 Konsep biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai pengertian 

tingkat keuntungan yang disyaratkan (required rate of return). Biaya modal biasanya 

digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan 

investasi (sebagai discount rate), yaitu dengan membandingkan rate of return dari 

usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal disini adalah overall 

cost of capital. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah biaya rata-rata setelah pajak 

atas masing-masing sumber modal yang digunakan untuk membiayai sebuah proyek. 

Bobot tersebut mencerminkan proporsi dari total pembiayaan yang diambil dari 

masing-masing sumber (Keown et al, 2004). 

 Setelah membahas komponen modal secara individu baru menghitung biaya 

modal secara keseluruhan yaitu menghitung Weighted Average Cost of Capital 
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(WACC). Setiap perusahaan harus memiliki suatu struktur modal yang dapat 

meminimumkan biaya modal sehingga dapat memaksimumkan harga saham. 

 Harga saham mencerminkan indikator adanya keberhasilan dalam mengelola 

perusahaan. Harga saham ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar dan 

analisis memfokuskan perhatian pada waktu, yaitu perkiraan trend naik atau turun. 

Sedangkan apabila permintaan lebih banyak dari pada penawaran saham, maka harga 

saham akan mengalami kenaikan, sehingga akan terjadi trend naik. Panji Anoraga 

dan Piji Pakarti (2001:108). Pergerakan harga saham akan bergerak searah karena 

harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap kondisi 

perusahaan saat ini dan kinerja yang diharapkan di masa mendatang.  

Pengukuran kinerja perusahaan selain bisa dengan WACC, Good Corporate 

Governance juga cocok untuk menilai kinerja operasional suatu perusahaan. Menurut 

Jill et. Al, (2005) Corporate Governance adalah sistem pengawasan dan 

keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin 

bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) dan bertindak dengan tanggung 

jawab sesuai dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang besangkutan. 

Sedangkan menurut Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) menyebutkan 

bahwa Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan 

kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan 

menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan 

kerangka peraturan. Corporate Governance menurut IICG (Indonesian Institute 

Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatakan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang 

lain. 

 Penerapan Good Corporate Governance (GCG) ternyata mampu 

meningkatkan kredibilitas, kinerja bisnis, dan menciptakan iklim kerja yang menarik. 
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Aspek penting dari Corporate Governance adalah arti pentingnya manajer untuk 

mendapatkan kontrol yang efektif yang dapat menyebabkan keputusan manajemen 

menjadi konsisten dengan tujuan peningkatan nilai pemegang saham yang 

berorientasi pertumbuhan perusahaan. Terdapat lima pilar dalam prinsip-prinsip 

Corporate Governance yang dikemukakan oleh Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) adalah fairness (keadilan), transparancy 

(transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), 

dan independency (independensi). 
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Bagan Kerangka Penelitian  
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Ringkasan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti/tahun 

Judul Variabel Hasil 

X1 X2 Y 

1 Budhi 

Rahayu 

PENGARUH 

TATA KELOLA 

PERUSAHAAN 

(GCG) 

TERHADAP 

KINERJA 

KEUANGAN 

PERUSAHAAN 

YANG DIUKUR 

DENGAN NILAI 

TAMBAH 

EKONOMIS 

(EVA). 

GCG - EVA Signifikan, 

terdapat 

pengaruh  

antara Tata 

Kelola 

Perusahaan 

yang Baik 

(GCG) 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

yang diukur 

dengan Nilai 

Tambah 

Ekonomis 

(EVA). 

2 Kharisma PENGARUH Manajemen - Biaya hasil penelitian 
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Yuanita 

Mahanani 

 (2006)  

 

PRAKTIK 

MANAJEM 

EN LABA 

TERHADAP 

BIAYA  

MODAL EKUITAS  

(STUDI PADA 

PERUSAHAAN 

PUBLIK SEKTOR 

MANUFAKTUR)  

 

Laba Modal 

Ekuitas 

menunjukkan 

bahwa praktik 

manajemen 

laba yang 

dilakukan  

perusahaan-

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Jakarta 

mempunyai 

pengaruh 

negatif yang 

signifikan 

terhadap biaya 

modal ekuitas. 

Begitu pula 

dengan  

kapitalisasi 

pasar yang 

memiliki 

pengaruh 

negatif yang 

signifikan 

terhadap biaya 

modal ekuitas. 

Sedangkan 
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variabel beta 

saham tidak 

mempunyai 

pengaruh yang  

signifikan 

terhadap biaya 

modal ekuitas. 

3 Werner R. 

Murhadi 

(2009)  

 

STUDI 

PENGARUH 

GOOD 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

TERHADAP 

PRAKTIK 

EARNINGS 

MANAGEMENT 

PADA 

PERUSAHAAN 

TERDAFTAR DI 

PT BURSA EFEK 

INDONESIA  

 

GCG - Manajemen 

laba 

Komisaris 

independen 

berhubungan 

negatif 

terhadap 

praktik earning 

management  

 

4 Henky 

Wilmar 

(2013) 

PERHITUNGAN 

WACC 

(WEIGHTED 

AVERAGE COST 

OF CAPITAL) 

SECARA 

WACC - Kinerja 

Keuangan 

Kesimpulan 

yang dapat 

diperoleh 

perhitungan 

WACC harus 

tetap dilakukan 
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BERKALA 

UNTUK 

MENINGKATKAN 

KINERJA 

KEUANGAN PT 

PLN BATAM. 

untuk 

mengambil 

suatu 

keputusan 

investasi, 

Penentuan 

parameter-

parameter 

perhitungan 

merupakan 

kendala utama 

yang biasanya 

dihadapi 

perusahaan 

yang ingin 

menghitung 

WACC dan 

PLN Batam 

perlu 

melakukan 

perhitungan 

WACC secara 

berkala agar 

angka WACC 

hasil 

perhitungannya 

selalu dapat 

mencerminkan 
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biaya modal 

(cost of 

capital) PLN 

Batam pada 

suatu saat 

secara akurat. 

5 Thridya 

Nabilla 

Suasono 

(2013) 

ANALISIS 

PENGARUH EVA 

DAN PENERAPAN 

GCG TERHADAP 

HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN 

DALAM DAFTAR 

CGPI YANG 

DITERBITKAN 

IICG DAN 

TERDAFTAR DI 

BEI PERIODE 

2004-2010. 

EVA GCG Harga 

Saham 

Signifikan, 

Hasil yang 

dapat diperoleh 

dari penelitian 

menyatakan 

bahwa konsep 

pengukuran 

kinerja 

kauangan 

dengan 

menggunakan 

konsep EVA 

memiliki 

pengaruh lebih 

besar dari pada 

GCG 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara 

dua variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji Uma 

Sakaran (2006:135) 



18 
 

 Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

 “Adanya pengaruh antara Weighted Cost Of Capital (WACC) dan 

Penerapan Good Corporate Governance  (GCG), baik secara Parsial maupun 

secara Simultan terhadap Harga Saham dan Perubahan Laba pada perusahaan 

dalam daftar CGPI yang diterbitkan IICG dan terdaftar di BEI periode 2004-

2012”. 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Moch Nazir (2005:7) metode deskriptif “merupakan metode 

yang memperlihatkan dan menguraikan objek penelitian, dengan tujuan memberikan 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena objek yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan”, 

Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antara variabel melalui surat pengujian hipotesis 

melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukan hipotesis ditolak atau diterima. Jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif Moch Nazir (2005:7). 

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan Weighted Average Cost Of Capital 

(WACC) dan Good Corporate Governance (GCG) dengan harga saham dan 

perubahan laba digunakan analisis statistic yaitu analisis korelasi, regresi, linear dan 

koefisien determinasi. Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh WACC dan GCG 

terhadap harga saham dan perubahan laba digunakan uji t statistik 2 pihak, untuk 

menguji pengaruh secara simultan dan untuk menguji pengaruh secara parsial dengan 

menggunakan uji F. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui beberapa cara 

antara lain : 

1. Studi Kepustakaan 
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Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui cara-cara berikut : 

a. Memepelajari buku-buku referensi yang behubungan dengan masalah yang 

akan dibahas. 

b. Membaca buku-buku dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi 

yang dibahas untuk memperoleh data sekunder. 

c. Membaca sumber-sumber lainnya yang  berhubungan dengan materi yang 

diteliti. 

Data diperoleh dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran maupun landasan 

teoritis dalam merumuskan masalah dan menganalisis data atau informasi mengenai 

hasil penelitian. 

2. Studi lapang (secara tidak langsung) 

Melakukan penelitian secara tidak langgsung ke perusahaan yaitu dengan  melalui 

penelitian ke pojok bursa Univesitas Widayatama untuk mendapatkan laporan 

tahunan (annual report) perusahaan yang di teliti guna memperoleh data primer 

berupa laporan keuangan selama 9 tahun yaitu periode 2004-2012. 

Data yang diambil adalah data perusahaan yang terdaftar di BEI yang ikut 

berpartisipasi dalam survey CGPI selama periode 2004-2012 serta memiliki skor 

CGPI dan data keuangan yang berupa laporan keuangan auditan serta data harga 

saham akhir tahun . 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari www.fcgi.com, 

www.iicg.org dan majalah SWA. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna penyusunan skripsi ini peneliti 

mengambil objek penelitian pada situs website. Waktu penelitian dimulai pada bulan 

Oktober 2013 sampai selesai. 

http://www.fcgi.com/
http://www.iicg.org/

