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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta perusahaan BUMN yang ada 

di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, 

sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi yang 

telah sesuai dengan tujuan penelitian. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan ditampilkan dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No.

 

Kriteria Sampel Jumlah 

1. Perusahaan yang mengikuti survei CGPI tahun 2006 dan 2007 

(Majalah SWA Sembada). 
46 

2. Perusahaan tidak memiliki data lengkap mengenai penjualan, 

persentase kepemilikan saham, leverage, dan total aktiva. 
6 

 

Total akhir sampel 40 sampel 

 

4.1.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. 

Pengukuran statistik deskriptif bermanfaat untuk mempermudah pengamatan 

melalui perhitungan nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan maksimum, serta 

standar deviasi. Dari hasil statistik deskripsi ini, dapat diperoleh gambaran 

mengenai data sampel untuk masing-masing variabel penelitian tanpa bermaksud 
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membuat kesimpulan yang umum. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif  

Sumber: data diolah (Lampiran 7)  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah CGPI, yang merupakan 

proksi dari kualitas implementasi Good Corporate Governance suatu perusahaan. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel dependen CGPI memiliki 

nilai minimum 0,564, nilai maksimum 0,893, dan nilai rata-rata 0,75215. Secara 

umum dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang cukup besar dalam 

kualitas implementasi GCG antar perusahaan sampel.  

Variabel Kesempatan Investasi (KI) memiliki nilai minimum sebesar 

0,025, nilai maksimum 0,434 dan nilai rata-rata 0,17381. Variabel Konsentrasi 

Kepemilikan (KK) memiliki nilai minimum 0,292, nilai maksimum 0,975 dan 

nilai rata-rata 0,62130. Variabel Leverage (LEV) memiliki nilai minimum 0,174, 

nilai maksimum 0,934 dan nilai rata-rata 0,56105. Variabel SIZE memiliki nilai 

minimum 25,352, nilai maksimum 33,396 dan nilai rata-rata 29,51168. Dua 

variabel lainnya, yaitu Bank (DBANK) dan profil perusahaan (DPROF) 

merupakan variabel dummy.   

Descriptive Statistics

40 40

 

40 40 40 40 40 40

 

.564 .025 292 .174 .000 25.352 .000

.893 .434 .975 .934 1.000 33.396 1.000

.75215 .17381 .62130 .56105 .42500 29.51168 .22500

.088015 .099609 .166235 .250528 .500641 2.100619 .422902

N

 

Minimum

Maximum

 

Mean

 

Std. Deviation

CGPI KI KK LEV

 

DPROF

 

SIZE

 

DBANK

 

Valid N (listwise)
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4.1.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 

sebelum melakukan pengujian suatu persamaan regresi. Pengujian ini bertujuan 

untuk memperoleh nilai pemerkira yang tidak bias dan efisien (Best Linier 

Unbiased Estimator/BLUE). Serangkaian pengujian yang harus dilakukan agar 

persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini adalah 

statistik deskriptif, uji normalitas data, uji gejala multikolinearitas, uji gejala 

heteroskedastisitas dan uji gejala autokorelasi.  

1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal 

merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. Regresi linier 

membutuhkan asumsi kenormalan data dengan beberapa alasan sebagai berikut:  

1. Data berdistribusi normal akan menghasilkan model prediksi yang tidak bias, 

serta memiliki varians yang minimum. 

2. Data berdistribusi normal akan menghasilkan model yang konsisten, yaitu 

dengan meningkatnya jumlah sampel ke jumlah yang tidak terbatas, maka 

penaksir mengarah ke nilai populasi yang sebenarnya. 

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. 

Kaidah pengambilan keputusan adalah, jika signifikansi lebih besar dari a = 0,05 

(taraf kesalahan 5%), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

berditribusi normal. Berikut ini adalah hasil perhitungan normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test: 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

40

.0000000

.04892406

.062

.048

-.062

.394

.998

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

  

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan One-Sample 

kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,998. Nilai 

tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data residul berdistribusi normal dan dapat dilakukakan uji regresi linear 

terhadap model penelitian.  

2. Hasil Uji Gejala Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen. Suatu pengujian dikatakan terjadi gejala 

multikolinearitas apabila terdapat hubungan yang sempurna atau mendekati 

sempurna, yang ditunjukkan oleh tingginya koefisien antar variabel independen 

yang terdapat dalam model regresi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai dari Value Inflation Factor 

(VIF) dan nilai tolerance. Pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa data 

penelitian bebas dari masalah multikolinearitas adalah nila VIF<10 dan nilai 
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tolerance>0,10. Hasil pengujian multkolinearitas ditunjukkan dalam tabel 4.4 di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas   

Hasil perhitungan nilai Tolerance pada Tabel 4.4 menunjukkan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil 

perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel 

independen.  

3. Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2005), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) 

pada periode t dengan kesalahan penggganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Runs Test: 

Coefficientsa

.005 .179 .029 .977

.190 .092 .215 2.065 .047 .862 1.160
-.056

 

.055 -.106 -1.008

 

.321 .854 1.171

-.070 .059 -.199 -1.173 .249 .327 3.059

.078

 

.020 .442 3.856 .001 .714 1.401

.025 .006 .595 4.074 .000 .439 2.280

.083 .035 .400 2.404 .022 .339 2.952

(Constant)

KI

KK

LEV

DPROF

 

SIZE

DBANK

Model

 

1

B Std. Error

 

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized

 

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CGPIa. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji autokorelasi 

Runs Test

.00028

20

20

40

18

-.801

.423

Test Valuea

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Mediana. 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2 tailed) dari 

variabel residual sebesar 0,423. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 

5% sehingga disimpulkan bahwa data residual bersifat acak atau tidak terdapat 

problem autokorelasi.  

4. Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Kondisi heteroskedastisitas dapat terjadi karena varian faktor 

pengganggu idak sama atau tidak konstan. Kondisi yang diharapkan adalah 

homoskedastisitas, yaitu varian variabel independen adalah tetap untuk setiap nilai 

tertentu variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan 

dengan mengunakan grafik Scatterplot. Jika pada grafik Scatterplot titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak 

terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homogen. Hasil pengujian terhadap gejala 

heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 



 
40

 
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Dependent Variable: CGPI
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Pada  gambar 4.1 terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

variabel bebas yang digunakan.  

4.1.4 Hasil Pengujian Hipotesis  

Dari hasil pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data memenuhi 

seluruh uji asumsi klasik, sehingga data pada penelitian ini layak untuk terus 

diolah atau dianalisis untuk menghasilkan suatu persamaan (model) regresi. 

Pengujian hipotesis penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah Kesempatan 

Investasi, Profil Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Leverage, ukuran 
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perusahaan, dan faktor regulasi berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG 

oleh perusahaan. Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda 

dengan a = 5%. Berdasarkan pengujian regresi, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi  

Variabel independen 
Koefisien 

(ß)

 

t-Hitung Signifikansi

 

Constan 0,005 0,029 0,977 
Kesempatan Investasi (KI) 0,190 2,065 0,047 
Konsentrasi Kepemilikan (KK) -0,056 -1,008 0,321 
Leverage (LEV) -0,070 -1,173 0,249 
Profil Perusahaan (DPROF) 0,078 3,856 0,001 
Ukuran Perusahaan (SIZE) 0,025 4,074 0,000 
Faktor Regulasi (DBANK) 0,083 2,404 0,022 
R 0,831 
R Square 0,691 
Adjusted R Square 0,635 
F Hitung 12,301 
Sign. F 0,000 

 

Sumber: data diolah  

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.7 di atas, maka model 

persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah: 

CGPI = 0,005 + 0,190 KI – 0,056 KK – 0,070 LEV + 0,078 DPROF + 

0,025 SIZE + 0,083 BANK  

Persamaan model regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstan menunjukkan bahwa, apabila tidak ada variabel independen 

(kesempatan invesatasi, profil perusahaan, konsentrasi kepemilikan, leverage, 

ukuran perusahaan, dan faktor regulasi), maka nilai CGPI adalah sebesar 

0,005.  

2. Koefisien regresi X1 (kesempatan investasi/KI) adalah sebesar 0,190. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel kesempatan investasi, maka 
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akan diikuti oleh kenaikan nilai kualitas implementasi GCG (CGPI) sebesar 

0,190 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap atau cateris paribus. 

3. Koefisien regresi X2 (konsentrasi kepemilikan/KK) adalah sebesar -0,056. 

Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel konsentrasi 

kepemilikan, maka akan diikuti oleh penurunan nilai kualitas implementasi 

GCG (CGPI) sebesar 0,056 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap 

atau cateris paribus. 

4. Koefisien regresi X3 (leverage/Lev) adalah sebesar -0,070. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel Leverage, maka akan diikuti 

oleh penurunan nilai kualitas implementasi GCG (CGPI) sebesar 0,070 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap atau cateris paribus. 

5. Koefisien regresi X4 (profil perusahaan/DPROF) adalah sebesar 0,078. Nilai 

ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel profil perusahaan 

(DPROF), maka akan dikuti oleh kenaikan nilai kualitas implementasi GCG 

(CGPI) sebesar 0,078 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap atau 

cateris paribus. 

6. Koefisien regresi X5 (ukuran perusahaan/Size) adalah sebesar 0,025. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel ukuran perusahaan (Size), 

maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas implementasi GCG (CGPI) sebesar 

0,025 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap atau cateris paribus. 

7. Koefisien regresi X6 (faktor regulasi/Bank) adalah sebesar 0,083. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel faktor regulasi (Bank), maka 

akan diikuti oleh kenaikan nilai kualitas implementasi GCG (CGPI) sebesar 

0,083 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap atau cateris paribus. 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, juga dapat dilihat bahwa dari pengujian 

model secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 12,301 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai Sign F

 
lebih kecil dari nilai a (5%), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

kualitas implementasi GCG. Nilai Adjusted R Square menjelaskan besarnya 

kontribusi atau pengaruh yang diberikan oleh semua komponen variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi. Nilai Adjusted 

R Square dalam persamaan model regresi adalah sebesar 0,635. Hal ini berarti 

bahwa, 63,5% variasi kualitas implementasi GCG dijelaskan oleh variasi variabel 

independen (Kesempatan Investasi, Profil Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, 

Leverage), sedangkan sisanya sebesar 36,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar 

persamaan regresi. 

Berdasarkan nilai Sig., maka dapat dilihat variabel independen yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, juga dapat diketahui apakah 

hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil 

analisis regresi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis  

Pernyataan Sig. t-Hitung Keterangan 
H1 Kesempatan investasi berpengaruh 

terhadap kualitas implementasi Good 
Corporate Governance perusahaan. 

0,047 2,065 H1 Diterima 

H2

 

Konsentrasi kepemilikan 
berpengaruh terhadap kualitas 
implementasi Good Coporate 
Governance perusahaan. 

0,321 -1,008 H2 Diterima 

H3

 

Leverage perusahaan berpengaruh 
terhadap kualitas implementasi Good 
Corporate Governance perusahaan. 

0,249 -1,173 H3 Diterima 

H4

 

Profil perusahaan berpengaruh 
terhadap kualitas implementasi Good 
Corporate Governance perusahaan. 

0,001 3,856 H4 Diterima 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Kesempatan Investasi Terhadap Kualitas Implementasi 

Good Corporate Governance  (GCG)  

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.6, penelitian ini berhasil 

mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kesempatan investasi 

berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG pada suatu perusahaan. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawati 

(2006), yang menemukan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas implementasi GCG. Penelitian ini berhasil 

mendukung hasil penelitian Klapper and Love (2003), yang menyimpulkan bahwa 

perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi pada umumnya 

membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong 

perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan Good Corporate 

Governance.  

Ketika perusahaan memiliki kesempatan investasi yang tinggi, maka 

perusahaan akan mencari dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya 

perusahaan akan melakukan pinjaman kepada investor. Agar investor mau 

memberi pinjaman yang dibutuhkan, maka perusahaan akan berusaha untuk 

meyakinkan investor bahwa mereka akan mampu mengembalikan pinjamannya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah meningkatkan 

kualitas GCG-nya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Klapper and Love (2003), yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang 

memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi pada umumnya membutuhkan dana 
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eksternal untuk melakukan ekspansi, sehingga mendorong perusahaan untuk 

melakukan perbaikan dalam penerapan Good Corporate Governance.  

4.2.2 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Kualitas Implementasi 

Good Corporate Governance  (GCG)  

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006), yang 

menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan secara positif 

terhadap kualitas implementasi GCG suatu perusahaan. Meskipun demikian, hasil 

penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Drobetz et al 

(2004), bahwa dengan semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka 

pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan para pemegang saham mayoritas.  

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan fenomena yang 

sangat lazim ditemukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kondisi ini 

dapat menyebabkan pemegang saham mayoritas cenderung acuh dan tidak 

mempedulikan hak-hak pemegang saham minoritas. Sementara itu, perlakuan 

yang setara terhadap seluruh pemegang saham merupakan salah satu kriteria 

penilaian dari CGPI. Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan tidak berlaku adil 

kepada pemegang saham minoritas, maka indeks CGPI juga akan rendah. Selain 

itu, sebagian besar perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga dan 

dimiliki oleh anggota keluarga, sehingga pengambilan keputusan atas perusahaan 
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seringkali hanya untuk kepentingan keluarga. Hal ini sangat bertentangan dengan 

prinsip-prinsip GCG.  

4.2.3 Pengaruh Leverage Terhadap Kualitas Implementasi Good Corporate 

Governance  (GCG)  

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG suatu perusahaan. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006), 

yang juga menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas GCG 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur 

modalnya, maka perusahaan tersebut akan mendapat pengawasan yang ketat dari 

pihak kreditur. Dalam memberikan utang kepada perusahaan, pihak kreditur akan 

membuat kesepakatan dengan manajemen perusahaan. Pihak kreditur akan 

menentukan syarat-syarat agar perusahaan tidak mengingkari perjanjian utang 

yang telah disepakati dan untuk melindungi aset yang telah dipinjamkan kepada 

perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari pihak kreditur, maka perusahaan 

akan cenderung mengabaikan pelaksanaan GCG dalam perusahaan dan lebih 

mementingkan untuk memenuhi kontrak dengan pihak eksternal.  

4.2.4 Pengaruh Profil Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Good 

Corporate Governance  (GCG)  

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa profil perusahaan (high profile 

dan low profile) berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas GCG. 

Hasill ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), yang 
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menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk kategori high profile cenderung 

akan mengungkapkan informasi sosial lebih banyak dibandingkan dengan industri 

low profile. Perusahaan high profile akan melaksanakan tanggung jawab sosial 

(Corporate Social Responsibility/CSR) yang lebih banyak dibandingkan dengan 

perusahaan low profile. Hal ini dikarenakan perusahaan high profile lebih banyak 

mendapat sorotan dari masyarakat, terutama mengenani dampak aktivitas 

usahanya terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, perusahaan yang termasuk 

dalam katefori industri high profile juga lebih banyak diawasi oleh pemerintah 

dibandingkan perusahaan kategori industri low profile.  

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kriteria 

penilaian dalam CGPI. Hal ini karena responsibilitas merupakan salah satu prinsip 

dari Good Corporate Governance (GCG).  Oleh karena itu, apabila perusahaan 

melaksanakan banyak kegiatan sosial yang menunjukkan tanggung jawab 

perusahaan kepada lingkungan disekitar usaha, maka nilai CGPI akan semakin 

besar. Selain memperoleh nilai yang tinggi dalam CGPI, dengan melaksanakan 

banyak kegiatan sosial, perusahaan akan dapat meningkatkan image perusahaan.  

4.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Good 

Corporate Governance  (GCG)  

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

implementasi GCG pada suatu perusahaan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kualitas implementasi bersifat positif. Hal ini berarti, semakin besar suatu 

perusahaan, maka kualitas implementasi GCG juga akan semakin baik. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Darmawati (2006), yang berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kualitas implementasi GCG.  

Perusahaan besar cenderung mendapat sorotan publik mengenai 

kinerjanya, sehingga akan mendorong perusahaan untuk lebih memperbaiki 

kualitas GCG-nya. Perusahaan besar juga cenderung memiliki lebih banyak 

masalah keagenan dibaningkan dengan perusahaan kecil. Dengan demikian, 

implementasi GCG secara berkesinambungan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan 

agar masalah keagenan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.   

Selain itu, ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap aktivitas dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2002). Perusahaan besar akan 

melaksanakan berbagai program CSR dan memberikan pengungkapan yang lebih 

luas atas aktivitas CSR yang dilakukannya. Hal ini juga bertujuan untuk 

mengurangi masalah keagenan perusahaan. Sementara itu, CSR merupakan salah 

satu prinsip GCG. Oleh karena itu, adanya pengaruh positif ukuran perusahaan  

terhadap CSR, juga akan mempngaruhi kualitas GCG perusahaan yang 

bersangkutan.  

4.2.6 Pengaruh Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Good 

Corporate Governance  (GCG)  

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 

regulasi pada sektor perbankan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

implementasi GCG. Pengaruh faktor regulasi terhadap kualitas implementasi 
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GCG bersifat positif. Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Darmawati (2006), yang menemukan bahwa faktor regulasi 

terhadap perusahaan-perusahaan BUMN terbukti berpengaruh terhadap kualitas 

GCG, namun tidak demikian dengan faktor regulasi pada perbankan. Meskipun 

demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor regulasi yang ditetapkan 

oleh pemerintah, terbukti mampu memaksa perusahaan untuk lebih menerapkan 

prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.  

Sektor perbankan merupakan sektor yang mendapat pengawawan secara 

ketat dari pemerintah. Mengingat sektor perbankan merupakan salah satu 

pendukung ekonomi nasional, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam 

peraturan yang sangat menuntut bank untuk menjalankan usahanya secara baik. 

Menurut Emirzon (2007), salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan kinerja 

perbankan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 

8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. 

Dengan adanya peraturan tersebut, maka implementasi GCG merupakan menjadi 

suatu keharusan. Apabila tidak diterapkan, maka akan ada sanksi administrasi 

yang harus ditanggung oleh bank. Dengan diberikannya sanksi, pemerintah 

berharap agar sektor perbankan dapat mengimplementasikan prisnsip-prinsip 

GCG dalam kegiatan usahanya secara lebih baik dan berkesinambungan.      
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