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ABTRAKSI

Corporate Governance Perception Index (CGPI) merupakan program riset dan
pemeringkatan penerapan tatakelola perusahaan public yang diselenggarakan oleh IICG, program
ini dilaksanakan sejak tahun 2001 dilandasi pemikiran pentingnya mengetahui sejauh mana
perusahaan-perusahaan public telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance,
keikut sertaan program ini bersifat sukarela. untuk merangsang perusahaan agar berlomba lomba
menerapkan good corporate governance demi kepentingan jangka panjang perusahaan, disamping
itu juga memberikan penghargaan kepada perusahaan agar termotivasi melakukan corporate
governance dan untuk memetakan masalah-masalah spesifik yang dihadapi perusahaan-
perusahaan di Indonesia dalam menerap kankonsep good corporate governance.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahan yang terdaftar di BEI dan yang
mengikuti ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award pada periode tahun
2011-2014. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu. Pemilihan metode
tersebut karena tidak semua perusahaan yang terdaftar dapat dipilih sebagai sampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat reaksi pasar yang ditunjukan dengan
tidak adanya perbedaan abnormal return (AR) yang signifikan pada sebelum dan sesudan
pengumuman CGPI, terdapat reaksi pasar yang ditunjuka dengan adanya perbedaan trading
volume activity (TVA) yang signifikan pada sebelum dan sesudan pengumuman CGPI, tidak
terdapat perbedaan abnormal return (AR) yang signifikan pada perusahaan yang sangat terpercaya
dengan terpercaya sesudah pengumuman CGPI, tidak terdapat perbedaan trading volume activity
(TVA) yang signifikan pada perusahaan yang sangat terpercaya dengan terpercaya sesudah
pengumuman CGPI.

Kata Kunci : Corporate Governance Perception Index, Abnormal Return, Trading Volume
Activity
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