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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION  OF GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE TO THE CORPORATE PERFORMANCE 

 

By: 

Novita Dewi Santosa 

 

Advisor Lecturer:  

Dra. Lilik Purwanti, SE, M.Si, Ak 

 

 

The purpose of  this empirical study is a investigate the influence of 

implementation of good corporate governance to the  public companies 

performance. CGPI (Corporate Governance Perception Index) which represent 

result of survey conducted by IICG methods is used to measure of good corporate 

governance and its control variable is assets composition, opportunity growth and 

company size. In this research The Corporate Performance is measured by  ROA, 

ROE and EPS. The population in this research is 67  public companies that listed  

in Indonesian Stock Exchange which follow survey of CGPI  and  use 10  public 

companies which into ten is big of year award CGPI 2007 until 2009 as a sample. 

The technic of analysis use multiple linier regression analysis and the hypothesis 

test use t test. The result of this research show that: good corporate governance 

has insignificant effect to corporate for operational and market performance. 

Assets composition has insignificant effect to corporate for operational and 

market performance. Growth opportunity has insignificant effect to corporate for 

operational and market performance. Company size has insignificant effect to 

corporate for operational and market performance. 

 

Keyword: good corporate governance, CGPI,  assets composition, growth 

opportunity, company size,and  corporate performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN 

 

Oleh: 

Novita Dewi Santosa 

 

Dosen Pembimbing:  

Dra. Lilik Purwanti, SE, M.Si, Ak 

 

 

Tujuan penelitian empiris ini adalah untuk menguji pengaruh  penerapan Good 

Corporate Governance  terhadap Kinerja Perusahaan. CGPI (Corporate 

Governance Perception Indexs) yang merupakan hasil survei yang dilakukan oleh 

IICG digunakan untuk mengukur Good Corporate Governance dan variabel 

kontrolnya adalah komposisi aktiva, kesempatan pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan  diukur dengan  ROA, ROE dan EPS.  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang mengikuti survei CGPI yang berjumlah 67 perusahaan dan 

menggunakan 10 perusahaan publik yang masuk ke dalam sepuluh besar CGPI 

tahun penghargaan 2007-2009 sebagai sampel penelitian. Teknik analisis 

penelitian ini menggunakan analisis  regresi  linier berganda dan pengujian 

hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good 

corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja untuk 

operasional dan pasar perusahaan. Komposisi asets tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja untuk operasional dan pasar perusahaan. Kesempatan 

pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja untuk operasional dan 

pasar perusahaan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja untuk operasional dan pasar perusahaan. 

 

Keyword: good corporate governance, CGPI, komposisi aktiva, kesempatan 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian Brigham dan Houston (2001) dalam Paradita dan Nurzaimah 

(2009) menyatakan salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan 

mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang 

diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada 

pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: 

(1) Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki 

secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya 

manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), (2) Konsisten terhadap 

sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara 

praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin 

terjadi antara manajemen dan pemegang saham dan (3) Perlunya kemampuan 

perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, 

bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta 
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memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

perusahaan.  

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu 

memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu 

memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak 

kreditur, sehingga mereka dapat menyakinkan dirinya akan memperoleh 

keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga harus 

dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. 

Penelitian Zhuang (2000) menunjukkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia dalam mengelola perusahaan dibanding negara-negara Asia 

Tenggara. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang 

baik dalam memuaskan stakeholder perusahaan. 

Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para 

pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan 

penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang 

salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di 

Indonesia (Sulistyanto, 2003). Melalui penerapan good corporate governance 

tersebut diharapkan: (1) Perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui 

terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan 

efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya 

kepada stakeholder, (2) Perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan 

yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan corporate value, (3) Mampu 
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meningkatkan kepercayaan investor untuk menambahkan modalnya di Indonesia 

dan (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus 

akan meningkatkan shareholder value dan dividen. 

Beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa pelaksanaan good 

corporate governance dapat memperbaiki kinerja perusahaan antara lain: (1) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ashbaugh, dkk. (2004) menunjukkan bahwa 1500 

perusahaan di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang 

melaksanakan good corporate governance mengalami peningkatan peringkat 

kredit (firm credit rating) yang signifikan, (2) Penelitian yang dilakukan oleh 

Alexias, dkk. (2006) dalam Pranata (2007) menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang listing di pasar modal Yunani menunjukkan bahwa, perusahaan-

perusahaan yang melaksanakan corporate governance secara baik mengalami 

peningkatan rata-rata return saham, dan mengalami penurunan resiko yang 

signifikan, (3) Penelitian  yang dilakukan Drobetz, dkk. (2003)  menunjukkan 

bahwa perusahaan-perushaan yang listing di pasar modal Jerman menunjukkan 

bahwa, perusahaan-perushaan yang melaksanakan good corporate governance 

mengalami peningkatan expected stock return yang disignifikan, (4) Penelitian 

yang dilakukan oleh Firth, dkk. (2002) menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang listing di pasar modal Hongkong menunjukkan bahwa, 

perushaan-perushaan yang melaksanakan good corporate governance mengalami 

peningkatan kinerja perusahaan (corporate performance) yang signifikan. 

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh  Brown dan Caylor (2004) 

di Georgia, juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan 

good corporate governance mengalami peningkatan kinerja perusahaan 
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(corporate performance) yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Cornett, 

dkk. (2005) terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam S&P 500, 

juga menunjukkan hasil yang sama dimana perusahaan-perusahaan yang 

melaksanakan good corporate governance mengalami peningkatan kinerja 

perusahaan yang signifikan. Brown dan Caylor (2004) menunjukkan bahwa 

penerapan good corporate governace secara signifikan dapat meningkatkan 

Return on equity, Net profit margin, Tobin’s Q. 

Darmawati, dkk. (2004) dalam penelitiannya menguji kembali pengaruh 

GCG terhadap kinerja perusahaan variabel independen yang dipakai adalah ROE 

dan Tobin’s Q selain itu ditambahkan variabel kontrol berupa assets, growth, dan 

size dan menguji pengaruh antara assets, growth, dan size terhadap kinerja 

perusahaan. Menurut Darmawati, dkk (2004) penambahan variabel kontrol karena 

secara teori dapat mempengaruhi penerapan GCG dalam suatu perusahaan. Hasil 

penelitian dari Darmawati, dkk (2004) adalah bahwa hanya GCG saja yang 

mempengaruhi kinerja operasional yang diproksi dengan ROE dan tidak ada 

satupun variabel konrol yang mempengaruhi kinerja operasional.  Selain itu, 

untuk kinerja pasar yang diproksi oleh Tobin’s Q menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara GCG dengan kinerja pasar perusahaan dan tidak ada 

satupun variabel kontrol yang mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Darmawati, dkk. (2004) 

dengan menggunakan proksi untuk GCG adalah indeks yang dihasilkan dari 

survei yang dilakukan oleh IICG berupa CGPI. Penggunaan proksi CGPI ini 

merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, selain itu keterbatasan 

data tentang penelitian GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indeks 



 16 

tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian 

pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang 

telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang telah ada di Indonesia. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Darmawati, dkk. (2004) adalah menggunakan sampel perusahaan yang termasuk 

sepuluh besar CGPI tahun award 2007-2009 sedangkan penelitian Darmawati, 

dkk (2004) menggunakan sampel seluruh perusahaan yang ikut dalam survei yang 

dilakukan IICG pada tahun 2001 dan 2002. Proksi kinerja perusahaan dalam 

penelitian ini menggunakan ROA, ROE dan EPS sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan ROE dan Tobin’s Q. 

Mengacu pada hasil-hasil penelitian empiris yang telah dilakukan, 

tampak bahwa bukti empiris tersebut menunjukkan betapa pentingnya penerapan 

good corporate governance dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

Dalam kaitan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan (Studi 

Empiris pada Perusahaan yang Termasuk Sepuluh Besar CGPI Tahun Award 

2007-2009)”. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksi dengan ROA, 

ROE  dan EPS. 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Sulistyanto (2003) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di 

Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah 

diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, 

banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan 
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prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena 

dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang 

menganggap prinsip sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban 

penerapan GCG mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

yang dipublikasikan sehingga kinerja perusahaan ikut meningkat. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Darmawati, dkk 

(2004). Peneliti melakukan replikasi karena ingin mengetahui bagaimana 

pengaruh GCG di Indonesia khususnya pada perusahaan yang masuk dalam 

sepuluh besar CGPI pada tahun award 2007-2009. Alasan pemilihan perusahaan 

yang masuk dalam sepuluh besar CGPI berhubungan erat dengan keberhasilan 

IICG dalam proses diseminasi dan pengembangan GCG di Indonesia. Selain itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan rentang waktu dan 

penambahan variabel ROA dan EPS antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini akan tetap diperoleh hasil yang konsisten atau tidak serta untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan mengenai prinsip-prinsip 

GCG dan kinerja perusahaan sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan 

prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan.  

Kinerja perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi ROA dan 

ROE sebagai  kinerja operasional perusahaan dan EPS sebagai kinerja pasar 

perusahaan. Alasan penggunaan kinerja perusahaan berupa ROA karena 

pengukuran yang komprehensif  dimana seluruhnya mempengaruhi laporan 

keuangan yang tercermin dari rasio ini dan denominator yang dapat diterapkan 

dalam setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan 

unit usaha (Klapper dan Love, 2002). Pemilihan ROE sebagai pengukuran kinerja 
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karena rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mengelola 

modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan sehingga 

kemungkinkan suatu perusahaan dalam kondisi bermasalah sangat kecil. 

Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang 

bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan ini akan menyebabkan kenaikan harga saham 

pada perusahaan (Darmawati, dkk. 2004), sedangkan pemilihan EPS sebagai 

proksi kinerja karena EPS dapat digunakan oleh analisis dalam melakukan 

pengevaluasian perusahaan dalam pasar keuangan (Inayah, 2009).  

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan good corporate governance mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja operasional perusahaan? 

2. Apakah penerapan good corporate governance mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja pasar perusahaan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan good corporate 

governance terhadap kinerja operasional perusahaan. 
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2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan good corporate 

governance terhadap kinerja pasar perusahaan. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemakai 

hasil riset, termasuk di antaranya bagi pihak regulator, praktisi, penelitian 

selanjutnya, maupun bagi perusahaan. Bergantung pada pihak yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian ini, maka kontribusi penelitian ini terdiri 

atas: 

1. Kontribusi Teori 

Hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh antara GCG dengan kinerja 

perusahaan ini mempunyai kontribusi teori, yaitu menerapkan teori agensi 

(agency theory) agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham 

dengan pihak manajemen yang mengelola kinerja perusahaan. 

2.  Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian ini memiliki kontribusi yang besar kepada perusahaan agar 

senantiasa menerapkan good corporate governance untuk memperbaiki 

kinerja dan pengelolaan perusahaan sehingga dapat memberikan informasi 

yang berguna bagi penyusunan strategi perusahaan di masa yang akan datang. 

Hasil penelitian terakhir mendukung praktik GCG di suatu perusahaan karena 

penerapan GCG berpengaruh bagi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi kebijakan untuk mendukung 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang mewajibkan 
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seluruh perusahaan di Indonesia untuk menerapkan GCG dalam kegiatan 

operasionalnya. Di samping itu, penelitian ini juga mendukung The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang 

menyelenggarakan Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebagai 

ajang pemeringkatan perusahaan publik yang menerapkan GCG dengan baik. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keyakinan akan 

kegunaan hasil pemeringkatan tersebut untuk dijadikan masukan dalam 

kebijakan publik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar semua penjelasan dapat terurai dengan lengkap dan jelas, maka 

sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan latar belakang, motivasi penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan 

yang dilakukan oleh peneliti. 

II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan kajian unsur-unsur teori (konsep, hasil penelitian 

terdahulu, dan sebagainya) yang relevan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Bab ini juga menguraikan beberapa teori yang berhubungan dengan 

batasan penelitian, serta menjelaskannya melalui kajian pustaka untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang disajikan. Seluruh teori inilah yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah 

penelitian. 
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III. METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian dijelaskan secara lebih mendalam jenis penelitian, 

objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, variabel dan 

pengukuran variabel, teknik analisis data, serta teknik pembuktian hipotesis. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan secara lengkap dan rinci mengenai deskripsi objek 

penelitian, pengolahan data dan analisis data, serta menjelaskan hasil dari 

pengolahan data tersebut. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari serangkaian sistematika yang telah 

diuraikan. Pada bab ini akan dijelaskan simpulan dari hasil analisis dan 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran yang 

merupakan pertimbangan atau pendapat penulis bagi pihak-pihak yang 

memanfaatkan hasil penelitian. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

Di landasan teori ini akan dibahas mengenai Good Corporate 

Governance (GCG), Corporate Governance Perception Index (CGPI), teori 

agensi (agency theory), dan kinerja perusahaan. 

2.1.1 Good Corporate Governance (GCG) 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai definisi, prinsip, pedoman, 

tahap-tahap pelaksanaan prinsip, dan manfaat penerapan Good Corporate 

Governance (GCG). 

2.1.1.1  Definisi Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance secara sederhana dapat diartikan sebagai 

suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, masing-

masing pihak mempunyai definisi yang berbeda mengenai good corporate 

governance, antara lain: 

World Bank (2002) mendefinisikan good corporate governance sebagai 

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari 

salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

adminsitratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 
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The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) 

(1999) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: 

“Corporate governance is the system by which business corportions are 

directed and control. The corporate governance structure specifies the 

distribution of right and responsibility among different participant in the 

corporation, such as the board, the manager, shareholders adn other stakeholder, 

and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By 

doing this, it also provides the structure throught which the company objectives 

are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.” 

Moeljono (2005) dalam Akadun (2007:27), menggunakan definisi good 

corporate governance adalah sebagai berikut: 

“GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua 

hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham 

untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan 

kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara 

akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan dan stakeholder.” 

Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-117/M-MBU/2002 tentang 

Penerapan Praktek GCG pada BUMN menyebutkan: 

“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntanbilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 



 24 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan Peraturan Perundangan dan Nilai-nilai Etika” 

Tim GCG Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

(2008) mendefinisikan good corporate governance dari segi soft definition yang 

lebih mudah dicerna, yaitu: “Komitmen, aturan main, serta praktek 

penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.” 

Dari berbagai pengertian mengenai good corporate governance di atas, 

dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan suatu sistem pengendalian dan 

pengaturan organisasi dengan sebaik mungkin, berdasarkan ketentuan yang telah 

disepakati, untuk kepentingan semua pihak yang berhubungan dengan organisasi, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Munculnya kebutuhan akan good 

corporate governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh: dugaan bahwa 

corporate governance yang buruk menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis 

ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, dan untuk menghindari terjadinya konflik 

antara principal dan agentnya (berdasarkan teori agensi) (Sulistyanto, 2003). Oleh 

karena itu, pelaksanaan good corporate governance secara konsisten sangat 

dibutuhkan untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Penerapan good corporate governance diperlukan untuk meningkatkan 

efisiensi, transparansi dan kosistensi suatu perusahaan atau organisasi. Agar 

tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan prinsip-prinsip yang mendasari 

pelaksanaan corporate governance yang dapat diterima secara universal. Sejak 

diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip corporate governance berikut ini telah 
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dijadikan acuan oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Prinsip-

prinsip corporate governance tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Transparansi (Transparency) 

Suatu perusahaan atau organisasi dikatakan terbuka jika mampu menyediakan 

dan mengungkapkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu bagi para 

stakeholder-nya. Informasi yang diungkapkan antara lain berupa kondisi 

keuangan perusahaan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan. Keterbukaan diperlukan agar para stakeholder mengetahui 

keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

2. Akuntanbilitas (Accountability) 

Prinsip akuntanbilitas memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki 

oleh dewan komisaris dan direksi beserta tanggung jawabnya kepada para 

pemegang saham dan stakeholder lainnya. Hal ini diperlukan karena 

perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar 

dan transparan. Sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Prinsip ini menuntut baik pimpinan dan manajer serta perusahaan secara 

keseluruhan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Pengelolaan 

perusahaan selalu diusahakan untuk tidak merugikan kepentingan berbagai 

pihak. Untuk itu perusahaan harus memenuhi perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan agar 

terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. 
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4. Independensi (Independency) 

Pelaksanaan GCG akan lancar apabila perusahaan dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut prinsip ini, perusahaan 

dituntut untuk bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang 

dimilikinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai sistem 

operasional perusahaan yang berlaku. 

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 

Pemegang saham atau stakeholder lainnya merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari perusahaan, oleh karena itu seluruh stakeholder yang ada 

harus mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dari perusahaan. Dengan 

adanya prinsip ini, perbuatan-perbuatan tercela yang mungkin dilakukan oleh 

pihak internal perusahaan dapat dihilangkan sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan apabila 

menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 

2.1.1.3 Pedoman Good Corporate Governance (GCG) 

Penerapan prinsip good corporate governance dapat menjadi lebih 

optimal apabila dalam pelaksanaannya terdapat seperangkat pedoman yang dapat 

memberikan arah bagi para pelaku dunia usaha. Pedoman good corporate 

governance yang ada di Indonesia adalah pedoman yang disusun oleh Komite 

Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Pedoman GCG yang 

dibuat KNKCG tidak bersifat kaku namun dapat disesuaikan dengan sektor usaha 

yang terkait. Hal tersebut didasarkan pada adanya perbedaan diantara perusahaan-

perusahaan di Indonesia, baik dari segi karakter, modal maupun sektor/bidang 
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usaha. Pedoman good corporate governance yang disusun oleh KNKCG terdiri 

dari tiga belas poin yang intinya adalah sebagai berikut: 

1. Pemegang Saham 

a. Hak pemegang saham harus dilindungi. 

b. Pemegang saham yang memiliki klasifikasi saham yang sama harus 

diperlakukan dengan setara dan sesuai dengan jumlah saham yang 

dimiliki. 

c. Penggunaan hak pemegang saham dalam manajemen perseroan harus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

d. Sistem nominasi dan remunerasi yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS. 

2. Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan Direksi dan 

memberikan nasehat kepada Direksi apabila diperlukan. 

b. Komposisi Dewan Komisaris harus sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta 

dapat bertindak independen. 

c. Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

d. Rapat anggota Dewan Direksi harus dilakukan secara berkala. 

e. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi mengenai Perseroan 

secara tepat waktu dan lengkap. 
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f. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari 

kegiatan Perseroan. 

3. Direksi 

a. Direksi bertugas untuk mengelola Perseroan dan kemudian 

mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS. 

b. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan 

pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak 

secara independen dan mandiri. 

c. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

d. Anggota Direksi dilarang mengambil keputusan pribadi dari kegiatan 

Perseroan. 

e. Rapat Direksi dilakukan secara berkala yaitu sekurang-kurangnya sekali 

dalam sebulan, tergantung sifat khusus Perseroannya. 

f. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif 

untuk mengamankan investasi dan aset perseroan. 

g. Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang 

Saham dan Daftar Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

4. Sistem Audit 

a. Eksternal Auditor harus ditunjuk melalui RUPS dari calon yang diajukan 

oleh Dewan Komisaris berdasarkan Komite Audit. Eksternal Auditor 

tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan 

stakeholder. 
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b. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite Audit harus bebas 

dari pengaruh Direksi, eksternal auditor, dan hanya bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris. 

c. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa eksternal auditor, 

internal auditor dan Komite Audit mempunyai akses terhadap informasi 

yang diperlukan untuk melakukan tugas audit mereka. 

d. Eksternal auditor, internal auditor maupun Komite Audit harus 

merahasiakan informasi yang diperoleh ketika bertugas, kecuali 

diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. RUPS harus menerapkan peraturan internal yang bersifat mengikat dan 

mengatur berbagi aspek audit termasuk kualifikasi, hak dan kewajiban, 

tanggung jawab serta kegiatan eksternal dan internal auditor. 

5. Sekretaris Perusahaan 

a. Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung dan dapat ditugaskan 

oleh Direksi untuk menatausahakan dan menyimpan dokumen Perseroan. 

b. Sekretaris Perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang memadai. 

c. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan. 

d. Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan memenuhi 

peraturan tentang keterbukaan yang berlaku, dan wajib memberikan 

informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala. 

6. Pihak yang Berkepentingan (Stakeholder) 

a. Para stakeholder harus dihormati dan dilindungi oleh Perseroan. 

b. Stakeholder dapat memantau kinerja Direksi serta dapat memberikan 

masukan kepada Direksi. 



 30 

7. Keterbukaan 

a. Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan 

dan laporan keuangan Perseroan kepada stakeholder secara tepat waktu, 

akurat, jelas dan objektif. 

b. Perseroan harus mempunyai inisiatif untuk menyajikan informasi lain 

yang berhubungan dengan stakeholder. 

c. Perseroan harus secara aktif mengungkapkan bagaimana Perseroan telah 

menerapkan prinsip good corporate governance. 

d. Perseroan harus memastikan bahwa semua informasi yang dapat 

mempengaruhi harga saham dan/atau suatu produk Perseroan harus 

dirahasiakan sampai pengumuman mengenai harga tersebut dilakukan 

kepada masyarakat. 

8. Kerahasiaan 

Dewan Komisaris dan Direksi harus menjaga kerahasiaan informasi 

perusahaan meskipun tidak lagi menjabat. 

9. Informasi Orang Dalam 

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham dalam Perseroan 

serta setiap orang dalam dilarang menyalahgunakan informasi penting yang 

berkaitan dengan Perseroan. 

10. Etika Berusaha dan Anti Korupsi 

a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dilarang 

untuk memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga kepada pihak 

lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan balas jasa. 
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b. Perseroan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang pada 

dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha. 

11. Donasi 

Dana, aset, atau keuntungan Perseroan yang terhimpun untuk kepentingan 

pemegang saham Perseroan tidak patut digunakan untuk donasi politik. 

12. Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Proteksi Kesehatan, 

Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan 

Direksi wajib memastikan bahwa Perseroan, pabrik, toko, kantor dan lokasi 

usaha serta fasilitas Perseroan lainnya, memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pelestarian lingkungan, 

kesehatan dan keselamatan kerja. 

13. Kesempatan Kerja yang Sama 

Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan 

pelatihan, menetapkan jenjang karir serta menentukan persyaratan kerja 

lainnya tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, 

cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang 

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. 

2.1.1.4 Tahap-Tahap Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) 

Pedoman good corporate governance yang telah dibuat dan 

disosialisasikan kepada para pelaku usaha akan terasa percuma jika tidak diikuti 

pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana pedoman GCG tersebut harus 

diimplementasikan. Untuk itu para pelaku usaha juga harus memperhatikan 

tahapan-tahapan dalam proses penerapan good corporate governance. Menurut 
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Emirzon (2007), terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan good corporate 

governance, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap comprehension dimana perusahaan harus 

melakukan pemahaman serta mendalam. Pemahaman dilakukan terhadap 

prinsip-prinsip GCG dan Key Person. Peruasahaan harus memahami kelima 

prinsip GCG, yaitu: transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi, 

dan fairness. Key Person adalah orang yang berpengaruh terhadap keberadaan, 

perkembangan, dan penentu kebijakan. Dengan demikian key person harus 

benar-benar memahami prinsip-prinsip GCG, agar kebijakan yang dihasilkan 

selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Terdapat tiga langkah utama dalam tahap 

persiapan, yaitu: awarness building, GCG asessment, dan GCG manual 

buliding (Emirzon, 2007). Awarness building merupakan langkah sosialisasi 

awal untuk membangun kesadaran tentang arti penting GCG dan komitmen 

bersama dalam penerapannya. Langkah kedua, GCG asessment, adalah upaya 

untuk memetakan kondisi perusahaan ke dalam penerapan GCG. Langkah 

terakhir, GCG manual building, merupakan level dimana perusahaan dapat 

menyusun pedoman yang akan dijadikan acuan pelaksanaan GCG, 

berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi prioritas penerapan GCG. 

2. Tahap Implementasi 

Tahap kedua, implementasi, merupakan tahap krusial dalam pelaksanaan 

praktek GCG. Pada tahap ini juga terdapat tiga langkah utama yang harus 

diperhatikan, yaitu: sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Sosialisasi 

merupakan langkah yang digunakan untuk memperkenalkan aspek-aspek yang 
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terkait dengan implementasi GCG kepada semua komponen perusahaan. 

Implementasi merupakan kagiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman 

GCG yang ada, berdasarkan pemetaan yang telah dibuat. Implementasi adalah 

proses pelaksanaannya (aktualisasi). Langkah terakhir pada tahap kedua ini, 

internalisasi, adalah upaya pengenalan GCG dalam keseluruhan proses bisnis 

atau bisa diartikan sebagai langkah implementasi tahap panjang. 

3. Tahap Evaluasi 

Tahap ketiga, tahap evaluasi, merupakan tahap yang perlu dilakukan secara 

kesinambungan, teratur dari waktu ke waktu, untuk mengukur sejauh mana 

efektifitas penerapan GCG yang telah dilakukan dengan meminta pihak 

independen melakukan audit implementasi dan penilaian terhadap praktek 

GCG. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk membantu memetakan kembali 

kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan atas implementasi GCG, 

sehingga  dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 

2.1.1.5 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

Perusahaan dan organisasi tidak akan menerapkan good corporate 

governance jika tidak ada manfaat yang diperoleh dari penerapan tersebut. 

Corporate governance yang diimplementasikan secara konsisten diakui 

membantu perusahaan untuk lebih siap menghadapi situasi-situasi yang tidak 

diinginkan. Dalam banyak hal penerapan prinsip good corporate governance telah 

berhasil meningkatkan kinerja perusahaan sampai 30% di atas tingkat 

pengembalian (rate of return) yang normal (Emirzon, 2007). Menurut Tunggal 

dan Tunggal (2002) dalam Emirzon (2007), manfaat dari praktek corporate 

governance yang baik adalah: 
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1 Perbaikan dalam komunikasi, dalam posisi yang sejajar antara pemegang 

saham mayoritas, minoritas, dan asing serta stakeholder yang berkepentingan 

lain, akan tumbuh komunikasi yang baik dan saling keterbukaan 

2. Minimalisasi kemungkinan benturan 

3. Fokus pada strategi utama perusahaan 

4. Peningkatan dalam produktivitas, efektifitas, dan efisiensi 

5. Kesinambungan manfaat (sustainability of benefit) 

6. Meningkatkan citra perusahaan (corporate image) 

7. Peningkatan kepuasan pelanggan 

8. Memperoleh kepercayaan dari investor 

Di Indonesia manfaat yang diperoleh dari praktek penerapan good 

corporate governance telah dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang telah 

mengimplementasikan good corporate governance dalam pengelolaan 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain: PT. Astra Internasional 

Tbk., PT. Astra Graphia Tbk., PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk., PT. Bank 

Niaga Tbk., PT. BFI Finance Indonesia Tbk., PT. Dankos Laboratories Tbk., serta 

PT. Kalbe Farma Tbk, (Emirzon, 2007). Manfaat yang telah dirasakan oleh 

perusahaan-perusahaan tersebut antara lain: 

1. Kinerja fundamental yang terus membaik 

2. Peningkatan pengetahuan tentang kepatuhan terhadap pengetahuan pasar 

modal 

3. Dapat menyajikan informasi secara terbuka kepada publik 

4. Kelengkapan laporan-laporan rutin 

5. Pengetahuan terhadap manajemen risiko 
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6. Kerapian administrasi internal yang baik 

2.1.2 Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai The Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG), Corporate Governance Perception Index (CGPI), 

tujuan, tahapan riset dan pemeringkatan, cakupan penilaian Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) 

2.1.2.1 The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 

IICG merupakan sebuah lembaga independen yang melakukan kegiatan 

diseminasi dan pengembangan good corporate governance di Indonesia. IICG 

mulai berdiri pada tanggal 2 Juni 2000. IICG mempunyai visi untuk menjadi 

lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku 

bisnis yang sehat. Kegiatan utama yang dilakukan IICG adalah melakukan riset 

penerapan GCG yang hasilnya berupa Corporate Governance Perception Index 

(CGPI). Dalam penyelenggaran CGPI, IICG selalu melakukan pengembangan 

metodologi dan cakupan responden agar hasil riset dapat lebih representatif dalam 

menggambarkan penerapan GCG di Indonesia. 

2.1.2.2 Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset 

dan peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia pada 

perusahaan publik dan BUMN. Program ini diselenggarakan oleh The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan majalah SWA. 

Riset ini dilakukan untuk mendokumentasikan penerapan konsep corporate 

governance di Indonesia sebagai bahan analisis dan studi dalam membangun dan 

mengembangkan konsep dan praktek corporate governance yang sesuai dengan 
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kondisi lokal perusahaan di Indonesia. Hasil riset CGPI berupa skor dan indeks 

persepsi penerapan GCG pada perusahaan publik dan BUMN di Indonesia. 

Laporan hasil program riset dan pemeringakatan CGPI ini dipublikasikan secara 

nasional dan internasional. 

2.1.2.3 Tujuan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Program riset dan pemeringkatan CGPI ini mempunyai tujuan pertama, 

upaya untuk mewujudkan visi IICG yaitu “menjadi lembaga independen dan 

bermartabat untuk mendorong terciptanya perilaku bisnis yang sehat”, kedua, 

upaya untuk memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep good corporate 

governance dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas secara bersama-sama 

aktif dalam mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik. 

2.1.2.4 Tahapan Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception 

Index (CGPI) 

Tahapan riset dimulai dengan mengembangkan metodologi database, 

publikasi program, konfirmasi kepada peserta dan penyebaran serta pengisian 

kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden dengan melibatkan 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang telah ditetapkan oleh 

IICG. Kemudian pemeringakatan CGPI dilakukan dengan kegiatan observasi dan 

panel ahli. Dalam kegiatan observasi, seluruh peserta CGPI ditinjau langsung 

untuk memastikan praktek penerapan GCG. Sedangkan di dalam panel ahli, tim 

peneliti bersama para pihak yang kompeten melakukan diskusi untuk 

pengambilan keputusan riset dan pemeringkatan CGPI, kemudian diumumkan 

peringkat emiten dan BUMN yang layak diberi penghargaan. 
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2.1.2.5 Cakupan Penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Untuk melahirkan indeks penerapan GCG, Tim Kerja IICG mendasarkan 

penilaiannya pada enam kriterian antara lain: 

1. Komitmen Perseroan terhadap Implementasi GCG 

Komitmen perseroan terhadap implementasi GCG, merupakan wujud nyata 

kebutuhan dan keinginan organ perusahaan untuk menjalankan perusahaan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dengan membentuk 

fungsi-fungsi khusus, merancang program, mengalokasikan anggaran, 

memantau pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program 

serta memperbarui penerapan Tata Kelola Korporasi Yang Baik. 

2. Hak Pemegang Saham dan Kepemilikan Kunci 

Hak pemegang saham dan kepemilikan kunci adalah kunci sistem corporate 

governance yang dapat melindungi dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak 

pemegang saham. 

3. Perlakuan yang Setara terhadap Seluruh Pemegang Saham 

Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham adalah sistem 

corporate governance yang dapat menjamin adanya perlakuan yang setara 

terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan 

pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus diberikan kesempatan 

yang sama untuk mendapatkan tanggapan yang efektif terhadap pelanggaran 

hak-hak pemegang saham. 

4. Peran Stakeholder dalam Tata Kelola Perusahaan 

Peran stakeholder dalam tata kelola perusahaan adalah sistem corporate 

governance yang dapat mengakui hak-hak para stakeholder yang telah 
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ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian kerjasama, dan mendorong 

kerja sama yang aktif antara perusahaan dan stakeholder dalam penciptaan 

kesejahteraan, lapangan kerja, kondisi keuangan perusahaan yang sehat serta 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan. 

5. Pengungkapan dan Transparansi 

Pengungkapan dan transparansi adalah sistem corporate governance yang 

dapat menjamin terlaksananya kelengkapan pengungkapan dengan tepat 

waktu dan akurat atas semua informasi material yang berkaitan dengan 

perusahaan melalui berbagai media. 

6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sistem 

corporate governance yang dapat menjamin pelaksanaan tanggung jawab 

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan. 

2.1.3 Teori Agensi (Agency Theory) 

Principal (pemilik modal) dan agent (manajer) merupakan pihak yang 

dikenal dalam teori agensi. Principal adalah pihak yang mempunyai 

modal/kekayaan, dimana kekayaan tersebut akan diserahkan kepada pihak lain 

(agent) yang akan mengelola kekayaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan 

prinsipal adalah para pemilik modal (saham), sedangkan para manajer bertindak 

sebagai agen. Prinsipal mempekerjakan agen dengan memberikan imbalan atas 

kinerja dengan harapan agen akan bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. 

Teori Agensi ini dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang didasari 

dari hubungan antara prinsipal dan agen. 



 39 

Pada kenyataannya sering kali ditemukan bahwa kepentingan antara 

agen dan prinsipal berbeda (conflict of interest). Perbedaan tersebut disebabkan 

oleh adanya preferensi tujuan kerja dan resiko yang berbeda dari agen dan 

prinsipal. Dari preferensi tujuan kerja, perbedaan atas dasar asumsi bahwa semua 

individu adalah egois. Pemegang saham tertarik pada tingginya laba, sementara 

agen lebih fokus pada kompensasi keuangan yang diterima dari prinsipal. 

Sedangkan dari preferensi resiko, perbedaan didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia lebih menginginkan keuntungan daripada kerugian. Para agen lebih 

cenderung untuk menghindari resiko, sementara prinsipal memilih untuk menolak 

adanya resiko. 

Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menyebabkan adanya 

masalah-masalah yang timbul dalam hubungan agensi tersebut. Masalah utama 

yang biasanya muncul adalah: kontrol prinsipal kepada agen, biaya yang 

menyertai hubungan agensi, dan minimalisasi biaya agensi. Agen sebagai pihak 

yang menjalankan operasi perusahaan (pengelola) lebih mengetahui secara pasti 

keadaan perusahaan yang sebenarnya, untuk itu prinsipal harus melakukan 

pengawasan terhadap kinerja agen dan keadaan perusahaan. Biaya yang biasa 

muncul adalah biaya kompensasi insentif berupa bonus dalam bentuk opsi saham, 

biaya monitoring, dan biaya residual. Biaya-biaya agensi tersebut dapat dikurangi 

dengan cara memilih agen yang dapat dipercaya dan ber-qualified serta 

memperjelas kontrol insentif dengan skema kompensasi opsional. 

Berdasarkan conflict of interest antara agen dan prinsipal yang dapat 

menimbulkan biaya agensi maka diperlukan suatu sistem atau tata kelola 

perusahaan yang baik, yang dapat meminimalkan adanya conflict of interest 
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sehingga dapat menekan munculnya biaya agensi. Oleh karena itu, 

berkembanglah prinsip-prinsip good corporate governance yang dirancang untuk 

“menjembatani” hubungan antara prinsipal dan agen. 

2.1.3.1  Konflik Agensi (Agency Conflict) 

Hubungan antara agen dan prinsipal pada umumnya melahirkan adanya 

konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Konflik tersebut dapat terjadi 

dalam dua bentuk, yaitu: 

1 Konflik antara pemegang saham dengan manajer 

Konflik antara pemegang saham dengan manajer terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Pemegang 

saham akan lebih mengutamakan pencapaian return yang memadai atas dana 

yang telah diinvestasikan, sedangkan manajer akan mementingkan 

peningkatan keuntungan yang akan mereka peroleh. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), konflik agensi ini terjadi apabila proporsi kepemilikan 

manajemen atas saham perusahaan kurang dari 100%. Kondisi seperti ini 

mendorong manajemen cenderung mengejar kepentingan dirinya sendiri dan 

sudah tidak berdasarkan pada maksimalisasi nilai perusahaan dalam 

pengambilan keputusan pendanaan.  

2 Konflik antara kreditur dengan manajer 

Konflik antara manajemen dengan kreditur muncul jika manajemen 

mengambil proyek-proyek yang resikonya lebih besar dari pada yang 

diperkirakan oleh kreditur atau perusahaan meningkatkan jumlah utang hingga 

mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pada yang direncanakan kreditur. 

Kedua tindakan tersebut akan meningkatkan resiko keuangan perusahaan dan 
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selanjutnya akan menurunkan nilai pasar utang/obligasi perusahaan yang jatuh 

tempo. Kreditur dirugikan jika perusahaan mengambil proyek yang terlalu 

berisiko, karena hal ini akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan. 

Di lain pihak jika proyek yang beresiko tersebut mendatangkan hasil yang 

bagus, kreditur akan tetap memperoleh kompensasi yang sama (Sudarmo, 

2004 dalam Fitriyanti, 2007). 

2.1.4 Kinerja Perusahaan 

Perusahaan sebagai suatu organisasi memiliki tujuan tertentu mengenai 

apa yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. 

Salah satu cara untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan perusahaan 

dapat tercapai, dapat diketahui melalui kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu 

dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya 

merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu 

perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang 

dicapai maka dilakukan penilaian kinerja. 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel mencapai 

sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh 

organisasi. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang dituangkan dalam rencana strategik, program, dan anggaran 

organisasi. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk memotivasi dan menegakkan perilaku yang semestinya 

dilakukan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, 



 42 

baik yang bersifat instrinsik maupun ekstrinsik. Ada berbagai metode penilaian 

kinerja yang digunakan selama ini, sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari 

laba, maka hampir semua perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran 

keuangan meskipun kinerja juga dapat diukur berdasarkan ukuran non-keuangan 

(www.damandiri.or.id/file/yurniwatiunpadbab2b/). 

Salah satu alat untuk mengukur dan menganalisis kinerja perusahaan 

adalah menggunakan rasio keuangan. Menurut Ang (1997) dalam Ulupui (2006) 

rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan ruang 

lingkup atau tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Rasio profitabilitas: menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas ini terdiri dari gross profit 

margin, net profit margin, operating return on assets, return on assets, return 

on equity dan operating ratio 

2. Rasio aktivitas: menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan di dalam 

memanfaatkan harta–harta yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini terdiri dari: 

total asset turnover, fixed asset turnover, account receivable turnover, 

inventory turnover, average collection period (day’s sales inaccount 

receivable) dan day’s sales inventory. 

3. Rasio leverage: menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Merupakan rasio pengungkit yaitu 

menggunakan uang  pinjaman (debt) untuk memperoleh keuntungan. Rasio 

leverage ini terdiri dari: debt ratio, debt to equity ratio, long term debt to 

equity ratio, long term debt to capitalization ratio, times interest earned, cash 

flow interest coverage, cash flow to net income dan  cash return on sales. 

http://www.damandiri.or.id/file/yurniwatiunpadbab2b/
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4. Rasio likuiditas: menunjukkan kemampuan perusahaan jangka pendek untuk 

memenuhi obligasi (kewajiban) yang jatuh tempo. Rasio likuiditas ini terdiri 

dari: current ratio (rasio lancar), quick ratio dan net working capital. 

5. Rasio pasar: menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan 

dalam basis per saham. Rasio pasar ini terdiri dari: dividend per share, 

earning per share, dividend payout ratio, price earning ratio, book value per 

share, dan  price to book value. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Pada sub bab ini akan di bahas mengenai Good Corporate Governance 

(GCG) dan kinerja operasional perusahaan, Good Corporate Governnace (GCG) 

dan kinerja pasar perusahaan, faktor penjelas dan kinerja operasional perusahaan, 

faktor penjelas dan kinerja pasar perusahaan. 

2.2.1 Good Corporate Governance (GCG) dan Kinerja Operasional 

Perusahaan 

Menurut Darmawati, dkk (2004) penelitian ini bertujuan untuk 

menginvestigasi keterkaitan corporate governance yang diterapkan perusahaan 

dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal pengukuran variabel corporate 

governance yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia 

(menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh Indonesian Institute of Corporate 

Governance, 2002). Hasil analisis menunjukkan bahwa, untuk model regresi 

dengan return on equity sebagai variabel dependennya, hanya variabel corporate 

governance yang secara statistik signifikan mempengaruhi return on equity. 
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Sedangkan tidak ada satupun variabel kontrol yang secara statistik signifikan 

mempengaruhi return on equity. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian didukung, yaitu bahwa corporate governance mempengaruhi 

kinerja operasi perusahaan.  

Penelitian Klapper dan Love (2002) bertujuan untuk menginvestigasi 

pengaruh GCG terhadap kinerja perusahaan di Washington. Kinerja keuangan 

yang digunakan adalah rasio profitabilitas yaitu ROA. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasilnya 

adalah konsisten dengan penelitian Darmawati, dkk (2004) bahwa GCG 

berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan. 

Penelitian Sabrina (2010) menjelaskan hubungan antara corporate 

governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah corporate 

governance dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif. Pengambilan 

sampel Corporate Governance Perception Index (CGPI) untuk 2002 sampai 2008 

dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) digunakan untuk 

mengukur pengaruh return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja 

operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 42 

perusahaan manufaktur yang mengikuti survey IICG dari tahun 2002 hingga 2008 

dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI. Metode 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa  terdapat hubungan positif signifikan antara corporate 

governance dengan ROE (kinerja operasional).  
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Penelitian Nuswandari (2009) bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh 

corporate governance dengan kinerja perusahan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 101 sampel yang berasal dari pooled data dari tahun 2001-

2005 hasil pengujian untuk regresi menggunakan return on equity sebagai 

variabel dependennya menunjukkan variabel GCG secara positif signifikan 

mempengaruhi kinerja operasional perusahaan.  

Penelitian Pranata (2007) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan Good Corporate Govenarance (GCG) (yang diukur dengan skor/indeks 

GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling, dengan kriteria: (1) sampel adalah perusahaan go public di 

BEJ selama tahun 2002-2005, (2) perusahaan sampel masuk dalam kelompok 10 

besar perusahaan berdasarkan indeks GCG. Data yang digunakan berasal dari 

laporan keuangan perusahaan sampel laporan CGPI dan publikasi FCGI melalui 

majalah SWA. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan GCG 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, dan (2) Penerapan GCG 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM. Dapat simpulkan bahwa GCG 

dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama adalah: 

HI : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja operasional 

perusahaan. 

2.2.2 Good Corporate Governance (GCG) dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Penelitian Carina (2009) menunjukkan bahwa implementasi good 

corporate governance (GCG) di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan 

dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep good corporate 
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governance (GCG) di Indonesia relatif masih baru. Konsep good corporate 

governance (GCG) di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah 

Indonesia dan IMF dalam rangka pemulihan ekonomi paska krisis. Dalam hal ini 

good corporate governance (GCG) diyakini bisa berpengaruh langsung terhadap 

kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh 

penerapan good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan earning per share (EPS). Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan data yang diambil dari The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG) yang berupa laporan hasil 

pemeringkatan corporate governance perception index (CGPI) dan laporan 

keuangan perusahaan sampel tahun 2007 dan 2008 yang kemudian diolah dengan 

menggunakan statistik sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis yang diajukan 

peneliti dengan menggunakan “regresi linear sederhana”. Berdasarkan hasil dari 

analisis “regresi linear sederhana” dapat disimpulkan bahwa penerapan good 

corporate governance (GCG) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan earning per share 

(EPS) setelah dilakukan pengujian teruji kebenarannya. 

Penelitian Klapper dan Love (2002) bertujuan untuk menginvestigasi 

pengaruh GCG terhadap kinerja pasar perusahaan di Washington. Kinerja pasar 

perusahaan yang digunakan adalah Tobin’s Q. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. 

Penelitian Suryana (2009) bertujuan untuk mengetahui bukti empiris 

yaitu; (i) Corporate governance mempengaruhi terhadap nilai Tobin’s Q, (iii) 

Asset mempengaruhi terhadap nilai Tobin’s Q, dan  (ii) Growth mempengaruhi 
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terhadap nilai Tobin’s Q. Corporate governance diukur dengan CGPI (Corporate 

Governance Perception Indeks) berdasarkan pada pemeringkatan yang telah 

disusun oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) dan Kinerja 

Perusahaan diukur dengan nilai Tobin’s Q. Metode statistik yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Sampel penelitian adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG 

tahun 2005-2007 dan termasuk dalam pemeringkatan CGPI. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa corporate governance 

mempengaruhi nilai kinerja pasar perusahaan. 

Penelitian Pranata (2007) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan Good Corporate Govenarance (GCG) (yang diukur dengan skor/indeks 

GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling, dengan kriteria: (1) sampel adalah perusahaan go public di 

BEJ selama tahun 2002-2005, (2) perusahaan sampel masuk dalam kelompok 10 

besar perusahaan berdasarkan indeks GCG. Data yang digunakan berasal dari 

laporan keuangan perusahaan sampel laporan CGPI dan publikasi FCGI melalui 

majalah SWA. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan GCG berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Tobin’s sehingga dapat simpulkan bahwa GCG 

dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan. 

Penelitian Wardani (2008) bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Corporate 

governance diukur dengan CGPI (Corporate Governance Perception Index) 

berdasarkan pada pemeringkatan yang telah disusun oleh IICG (Indonesian 

Institute of Corporate Governance) dan Kinerja Perusahaan diukur dengan nilai 
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Return on Equity dan Tobin’s Q. Metode statistik yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda. Sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta dan mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG tahun 2001-2005 

dan termasuk dalam pemeringkatan CGPI. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dapat diambil kesimpulan bahwa corporate governance mempengaruhi nilai 

kinerja pasar perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar nilai pasar 

asset maka semakin besar pula kerelaan investor untuk mengeluarkan 

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut, sehingga perusahaan 

tersebut memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat karena implementasi 

GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang 

mempraktikkan GCG, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua adalah: 

H2 : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan 

2.2.3 Faktor Penjelas dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai assets dan kinerja operasional 

perusahaan, growth dan kinerja operasional perusahaan, dan size dan kinerja 

operasional perusahaan. 

2.2.3.1 Assets dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Penelitian Sabrina (2010) menjelaskan hubungan antara corporate 

governance dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah corporate 

governance dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif. Pengambilan 

sampel Corporate Governance Perception Index (CGPI) untuk 2002 sampai 2008 
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dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) digunakan untuk 

mengukur pengaruh return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja 

operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 42 

perusahaan manufaktur yang mengikuti survey IICG dari tahun 2002 hingga 2008 

dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI. Metode 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa komposisi aktiva (assets) mempengaruhi hubungan 

corporate governance dengan ROE (kinerja operasional).  

2.2.3.2 Growth dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Penelitian Frediawan (2008) bertujuan untuk menganalisis penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diukur dengan Economic Value Added (EVA). Sampel dari populasi yang ada 

yaitu perusahaan keuangan yang mengikuti survei CGPI tahun 2004. Dari hasil 

survei tersebut maka ditetapkan 10 sampel perusahaan. Dari hasil analisis dapat 

diketahui bahwa kesempatan pertumbuhan (growth) mempengaruhi GCG dan 

kinerja operasional perusahaan (EVA). 

2.2.3.3 Size dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Penelitian Nuswandari (2009) bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh 

corporate governance dengan kinerja perusahan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 101 sampel yang berasal dari pooled data dari tahun 2001-

2005 hasil pengujian untuk regresi menggunakan return on equity sebagai 

variabel dependennya menunjukkan variabel GCG secara positif signifikan 

mempengaruhi kinerja operasional perusahaan.  
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2.2.4 Faktor Penjelas dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai assets dan kinerja pasar 

perusahaan, growth dan kinerja pasar perusahaan, dan size dan kinerja pasar 

perusahaan. 

2.2.4.1 Assets dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Penelitian Rejeki (2008) bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 

Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2007. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2005 sampai dengan 2007. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah 

dihimpun dari suatu institusi yaitu The Indonesian Institute for Corporate 

Governance. Seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan 

keuangan dan laporan pemeringkatan Good Corporate Governance yang 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory, dan laporan Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) 2005 sampai dengan 2007. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komposisi asset berpengaruh terhadap corporate governance 

terhadap kinerja pasar perusahaan. 

2.2.4.2 Growth dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Penelitian Hapsari (2009) bertujuan untuk ,elihat pengaruh struktur 

kepemilikan dan praktek good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. 

Dalam penelitian metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu bank yang 

masuk dalam pemeringkatan IICG pada tahun2002-2007. Variabel yang diujikan 

dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q dan 
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ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan pertumbuhan 

berpengaruh terhadap GCG dan kinerja pasar perusahaan. 

2.2.4.3 Size dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Penelitian Miswanto (2009) bertujuan untuk menganalisis dan 

mengetahui Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2004-

2008. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2004 sampai dengan 2008 yang berjumlah 

389 perusahaan. Dari 389 perusahaan tersebut diambil sampel dengan teknik 

purposive sampling, dan pada akhirnya diperoleh 50 sampel perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dihimpun dari suatu institusi 

yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance. Seluruh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan 

pemeringkatan Good Corporate Governance yang diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Directory, Bursa Efek Indonesia melalui situs www. idx.co.id, dan 

laporan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2004 sampai dengan 

2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan, jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan 

fenomena yang diselidiki. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:88) penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh antara GCG yang diukur berdasarkan CGPI dengan kinerja 

yang diukur dengan menggunakan konsep ROA, ROE dan EPS pada perusahaan 

publik yang listing di BEI yang masuk ke dalam peringkat 10 besar CGPI pada 

tahun award 2007-2009. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah cakupan generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007). Dalam 

penelitian ini populasi adalah perusahaan publik yang lsiting di BEI pada tahun 

2006-2008 yang bersedia untuk berpertisipasi dalam survei Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) pada tahun award 2007-2009.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik 

populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
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dengan model judgemnet sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sekaran, 2006). Kriteria 

dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah perusahaan tersebut masuk ke dalam 

peringkat 10 besar CGPI tahun award 2007 sampai 2009.  

Tabel 3.1  

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

Sumber: Lampiran 1 

Tahun Peringkat  Nama Perusahaan Skor Rating 

2007 1 PT. Bank Niaga Tbk 89,27 Sangat Terpercaya 

2 PT. Medco International Tbk 87,4 Sangat Terpercaya 

3 PT. Bank Mandiri Tbk 83,66 Terpercaya 

4 PT. Astra International Tbk 83,01 Terpercaya 

5 PT. Aneka Tambang Tbk 81,92 Terpercaya 

6 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 81,3 Terpercaya 

7 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 79,39 Terpercaya 

8 PT. Kalbe Farma Tbk 78,7 Terpercaya 

9 PT. Astra Graphia Tbk 78,33 Terpercaya 

10 PT. Apexindo Pratama Tbk 77,58 Terpercaya 

2008 1 PT. Bank Mandiri Tbk 88,66 Sangat Terpercaya 

2 PT. Bank Niaga Tbk 87,9 Sangat Terpercaya 

3 PT. Aneka Tambang Tbk 82,07 Terpercaya 

4 PT. Adhi Karya Tbk 81,78 Terpercaya 

5 PT. United Tractors Tbk 81,53 Terpercaya 

6 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 80,87 Terpercaya 

7 PT. Astra Graphia Tbk 80,3 Terpercaya 

8 PT. Kalbe Farma Tbk 79,7 Terpercaya 

9 PT. Bank BNI Tbk 79,46 Terpercaya 

10 PT. Bank Permata Tbk 78,85 Terpercaya 

2009 1 PT. Bank Mnadiri Tbk 90,65 Sangat Terpercaya 

2 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 88,67 Sangat Terpercaya 

3 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 88,37 Sangat Terpercaya 

4 PT. Aneka Tambang Tbk 85,87 Sangat Terpercaya 

5 PT. United Tractors Tbk 85,44 Sangat 

Terpercaya 6 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 82,27 Terpercaya 

7 PT. Elnusa Tbk 81,74 Terpercaya 

8 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 81,63 Terpercaya 

9 PT. Jasa Marga Tbk 81,62 Terpercaya 

10 PT. Asuransi Jasa Indonesia 81,59 Terpercaya 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Sekaran (2006), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang 

telah ada. Jadi data sekunder bukanlah data yang dicari dan dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari: 

1. http://www.iicg.org 

Data yang diperoleh berupa hasil pemeringkatan riset Corporate Governance 

Perception Index tahun award 2007-2009. 

2. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 

Data yang diperoleh berupa pos-pos yang ada dalam laporan keuangan yang 

digunakan untuk menghitung rasio keuangan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi. Menurut Iqbal (2003:17), dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah 

ada, atau laporan data dari peneliti sebelumnya. 

 

3.5 Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dijelaskan diuji 

mengenai hubungan yang ada diantara keduanya. Variabel yang pertama adalah 

variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel yang kedua adalah variabel 

http://www.iicg.org/
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independen. Variabel independen adalah variabel bebas yang berdiri sendiri, 

dimana kedudukannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel kontrol 

merupakan variabel bebas yang ikut disertakan dalam model regresi tetapi bukan 

merupakan hipotesis atau fokusan penelitian 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Dalam 

penelitian ini kinerja perusahaan dibagi menjadi dua yaitu kinerja operasional 

perusahaan yang diproksi menggunakan ROA dan ROE dan kinerja pasar yang 

diproksi menggunakan EPS. 

ROA merupakan rasio antara net income selama satu tahun dengan total 

aset pada akhir tahun tertentu. ROA digunakan untuk menghitung kinerja 

perusahaan dari segi kinerja keuangan perusahaan. ROA dihitung dengan 

membagi laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva (Moeljadi, 2006:74). 

Metode perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Return On Assets = 
TotalAset

hPajakLabaSetela
 

ROE merupakan rasio antara net income selama satu tahun dengan total 

ekuitas pada akhir tahun tertentu. ROE menitikberatkan pada bagaimana efisiensi 

operasi perusahaan ditranslasi menjadi keuntungan bagi para pemilik perusahaan. 

ROE dihitung dengan membagi laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 

(Moeljadi, 2006:74). Metode perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Return On Equity = 
asTotalEkuit

hPajakLabaSetela
 

Variabel EPS merupakan proxy bagi laba per saham perusahaan yang 

diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai bagian keuntungan 
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yang dapat diperoleh dalam suatu periode keuntungan yang dapat diperoleh dalam 

suatu periode tertentu dengan memiliki suatu saham. Laba Per lembar saham dapat 

dirumuskan: 

Earning Per Share =  
armyangBeredJumlahSaha

hPajakLabaSetela
 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate governance. 

Corporate governance diukur dengan Corporate Governance Perception Index 

(CGPI). Item-item yang ada di CGPI diambil dari item yang dibuat oleh IICG 

yang item itu dipakai untuk melakukan survei tentang penerapan corporate 

governance pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Isi item yang ada di CGPI terdiri dari enam cakupan penilaian yaitu komitmen 

perseroan terhadap implementasi GCG, hak pemegang saham dan kepemilikan 

kunci, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, peran 

stakeholder dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi, dan 

tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi. 

3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel bebas yang ikut disertakan dalam 

model regresi tetapi bukan merupakan hipotesis atau fokusan penelitian. Variabel 

kontrol digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan model prediksi 

yang terbentuk. Di bawah ini merupakan beberapa variabel yang secara teori 

menentukan kinerja perusahaan dan ditetapkan sebagai variabel kontrol (control 

variable) 
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1. Komposisi Aktiva Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki aktiva tidak berwujud dan aktiva lancar yang besar 

cenderung untuk menerapkan corporate governance yang lebih ketat. Hal ini 

dikarenakan aktiva lancar dan aktiva tak berwujud lebih mudah 

diselewangkan dibandingkan dengan aktiva berwujud. Dengan demikian, 

korelasi antara proporsi aktiva tetap dengan corporate governance akan 

negatif (Klapper dan Love, 2002) yang dikutip oleh Darmawati, dkk. (2004). 

Penelitian ini memasukkan variabel komposisi aktiva sebagai variabel kontrol 

untuk memastikan bahwa hubungan corporate governance dengan kinerja 

tidak disebabkan oleh heterogenitas komposisi aktiva. Komposisi aktiva 

diukur dengan menggunakan rasio antara aktiva tetap terhadap total penjualan 

(Klapper dan Love, 2002). 

2. Kesempatan Pertumbuhan 

Perusahaan memiliki kesempatan pertumbuhan yang tinggi pada umumnya 

membutuhkan dana eksternal untuk melakukan ekspansi sehingga mendorong 

perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam penerapan corporate 

governance dalam rangka untuk menurunkan biaya modal (La Porta dkk, 

1999; Klapper dan Love, 2002; Himmbelberg dkk, 1999; 2001) dalam 

Darmawati, dkk. (2004). Perusahaan yang memiliki kemampuan tumbuh atau 

berinvestasi alan lebih profitable yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

kinerja yang baik pada perusahaan. Penelitian ini memasukkan variabel 

kesempatan pertumbuhan sebagai variabel kontrol untuk memastikan bahwa 

hubungan corporate governance dengan kinerja tidak disebabkan oleh 

kesempatan pertumbuhan perusahaan. Kesempatan pertumbuhan diukur 
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dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan atau pendapatan 

selama tiga tahun terakhir (Klapper dan Love, 2002). 

3. Ukuran Perusahaan 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap corporate governance masih belum 

jelas arahnya. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih 

besar sehingga membutuhkan corporate governance yang lebih baik. 

Penelitian ini memasukkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrol untuk memastikan bahwa hubungan corporate governance dengan 

kinerja tidak disebabkan oleh besar kecilnya ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari penjualan (Klapper 

dan Love, 2002) 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi 

bias pada hasil penelitian. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, 

uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diteliti 

terdistribusi secara normal dan menentukan metode analisis data secara tepat. 

Dalam analisis ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov One Sanple Test 

dengan tingkat signifikansi yang digunakan α = 5%, jika P value > 5% maka 

data dianggap normal. 

2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana terjadinya satu atau lebih 

variabel bebas yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan 
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variabel bebas lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

gejala multikolinieritas yaitu: melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

dan tolerance, yaitu jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 

0,05 maka tidak terdapar multikolinieritas. 

3 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi linier ada korelasi antara anggota serangkaian observasi pada 

periode tertentu dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui ada tidaknya 

gejala autokorelasi dalam model analisis regresi yang digunakan, maka cara 

yang digunakan dengan melakukan pengujian serial korelasi dengan metode 

Durbin Watson. Dari tabel Durbin-Watson d test pada taraf signifikansi taraf 

1% dan 5% akan diperoleh harga dL dan dU. Kaidah dari uji Durbin-Watson d 

test adalah: 

a. Jika nilai D-W terletak antara dU dan (4-dU), maka koefisien 

autokorelasi sama dengan nol, yang berarti tidak ada autokorelasi. 

b. Jika nilai D-W lebih kecil daripada dL atau lebij besar daripada (4-

dL), maka koefisien autokorelasi sama atau lebih besar dari nol, 

yang berarti terdapat  autokorelasi. 

c. Jika nilai D-W terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan 

(4-dL), maka tidak dapat disimpulkan (inconclusive). 

4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya perbeedaan varians 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain, atau kondisi 

dimana setiap e (galat dari setiap variabel bebas) mempunyai varians yang 
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tidak sama. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik uji 

Scatter Plot. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari gejala 

heterokedastisitas apabila grafik Scatter Plot yang terjadi tidak membentuk 

pola tertentu atau memiliki pola grafik yang tersebar. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Metode analisis statistik dalam penelitian ini adalah model regresi linier 

berganda. Model regresi linier berganda dipilih karena penelitian ini dirancang 

untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terkait. Teknik pengolahan data menggunakan program aplikasi 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 15.00.  

Hipotesis menggunakan dua model regresi yaitu: 

Y1 = α + β1CGPI + β2Assets + β3Growth + β4Size + e  

Y2 = α + β1CGPI + β2Assets + β3Growth + β4Size + e  

Dalam persamaan tersebut: 

Y1 = kinerja perusahaan dari ukuran operasional (ROA dan   

     ROE) pada tahun x 

Y2  = kinerja perusahaan dari ukuran pasar (EPS) pada tahun x 

α  = konstanta 

β  = koefisien regresi parsial 

CGPI  = nilai hasil CGPI perusahaan x 

Assets  = komposisi aktiva perusahaan, diukur dengan rasio antara  

                           aktiva tetap terhadap total penjualan di laporan tahunan x 

Growth = kesempatan pertumbuhan, diukur dengan rata-rata  
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                           pertumbuhan penjualan atau pendapatan selama tiga    

                           tahun terakhir. 

Size  = ukuran perusahaan, diukur dengan log natural penjualan  

                            pada laporan tahunan x 

e  = error 

3.7.1 Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Ghozali, 2005:88). Hipotesis dalam pengujian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. HO : β1 = 0, artinya bahwa semua variabel bebas bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

2. H1 : β1  0, artinya bahwa semua variabel bebas secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak, dapat dilakukan 

dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, 

yaitu: 

t hit  > t tab  berarti Ho = ditolak 

t hit  < t tab  berarti Ho = diterima 

3.7.2 Koefisien Determinasi (R²) 

Penentuan nilai koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Batasan dari nilai 

keofisien determinasi ini adalah 0<R²<1. apabila nilai koefisien determinasi 

sebesar 1 (100%), menunjukkan adanya hubungan yang sempurna, sedangkan jika 
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nilai koefisien determiansi sebesar 0, maka menunjukkan tidak adanya hubungan 

antara variabel independen dengan variabel yang diprediksi. 

 

3.8 Uji Hipotesis 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel 

bebas dan variabel terikat. Hipotesis dalam pengujian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

3. HO : βi = 0, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). 

4. H1 : β1  0, artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). 

Untuk menentukan t tabel , maka perlu ditentukan α (tingkat signifikansi) 

sebesar 5% dan derajat kebebasan df= (n-k-1), dimana n = banyaknya observasi 

dan k = banyaknya variabel bebas. Sedangkan untuk menentukan t
hitung

 digunakan 

aplikasi SPSS 15.00. selanjutnya, menentukan apakah hipotesis diterima atau 

ditolak, dibuat ketentuan sebagai berikut: 

t hit  > t tab  berarti Ho = ditolak 

t hit  < t tab  berarti Ho = diterima 

 

 

 

 

 

 



 63 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis 

Di hasil analisis ini akan dibahas mengenai analisis statistik hipotesis 

pertama, pengujian asumsi klasik hipotesis pertama, analisis regresi linear 

berganda hipotesis pertama, uji hipotesis pertama,  analisis statistik hipotesis 

kedua, pengujian asumsi klasik hipotesis kedua, analisis regresi linear berganda 

hipotesis kedua, dan uji hipotesis kedua.  

4.1.1  Analisis Statistik Deskriptif  Hipotesis Pertama 

  Hasil statistik deskriptif terhadap variabel-variabel penelitian disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics

30 ,03 ,51 ,1533 ,11390

30 77,58 90,65 82,9843 3,71616

30 ,01 ,96 ,1738 ,21309

30 2E+009 2E+013 3E+012 5,517E+012

30 25,76 34,90 30,8052 2,20987

30

Y

Indeks

Assets

Growth

Size

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

      Sumber : Lampiran 2 

 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, pengujian secara pooled data 

menghasilkan data observasi (N) sebanyak 30 perusahaan. Jumlah tersebut 

diperoleh dengan cara menjumlahkan jumlah sampel penelitian selama tiga tahun 

periode penelitian, yaitu sebanyak 10 perusahaan pada tahun award 2007, 10 

perusahaan pada tahun award 2008 dan 10 perusahaan pada tahun award 2009 
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sehingga total observasi diperoleh sebanyak 30 perusahaan. 

 Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa nilai mínimum dan 

maksimum untuk variabel kinerja operasional perusahaan adalah sebesar 0,03 dan 

0,51 sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya adalah sebesar 0,1533 dan 

0,11390. Nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan adanya variabilitas 

profitabilitas yang cukup besar dari perusahaan sampel selama periode penelitian. 

 Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel CGPI adalah sebesar 

77,58 dan 90,65 sedangkan nilai rata-rata dan standart deviasinya adalah sebesar 

82,9843 dan 3,716. CGPI dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel 

corporate governance. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh IICG. Standar deviasi yang dihasilkan oleh variabel IICG 

jauh lebih kecil dari nilai rata-rata  yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa secara umum penerapan corporate governance pada perusahaan sampel 

sudah cukup baik.  

 Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel komposisi aktiva (assets) 

adalah sebesar 0,01 dan 0,96 sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya 

adalah sebesar 0,1738 dan 0,21309. Komposisi aktiva dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan rasio antara aktiva tetap terhadap total penjualan. 

Berdasarkan rata-rata yang dihasilkan menunjukkan bahwa pada umumnya 

perusahaan sampel mampu menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi dalam 

mengelola aktiva tetap perusahaan untuk menghasilkan penjualan. 

 Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel kesempatan pertumbuhan 

(growth) adalah sebesar 2 x 10
9
 dan 2 x 10

13
 sedangkan nilai rata-rata dan standar 

deviasinya adalah sebesar 3 x 10
12

 dan 5,517 x 10
12

. Kesempatan pertumbuhan 
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diukur dengan menggunakan rata-rata penjualan atau pendapatan selama tiga 

tahun terakhir. Rata-rata bernilai positif menunjukkan secara umum perusahaan 

sampel selama periode penelitian memiliki pertumbuhan yang cukup baik. 

 Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel ukuran perusahaan (size) 

adalah sebesar 25,76 dan 34,90 sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya 

adalah sebesar 30,8052 dan 2,20987. Ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan log natural dari penjualan. Nilai standar deviasi ukuran perusahaan 

yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa secara umum 

perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan yang hampir seragam.  

4.1.2 Pengujian Asumsi Klasik  Hipotesis Pertama 

Pengujian asumsi merupakan langkah awal dalam melakukan analisis 

regresi. Karena apabila salah satu dari asumsi analisis regresi tidak terpenuhi, 

maka analisis regresi tidak cocok dilakukan pada data. Berdasarkan uji asumsi 

pada data dapat diketahui bahwa autokorelasi tidak terpenuhi (lampiran 5). Untuk 

mengatasi hal tersebut dilakukan transformasi data dengan menggunakan 

Logaritma Natural (Ln) pada variabel kinerja operasional perusahaan (Y). Uraian 

dari perhitungan pengujian asumsi model regresi setelah dilakukan trasnformasi 

dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

4.1.2.1 Pengujian Asumsi Normalitas 

Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual 

atau residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk 

menguji asumsi ini, dapat digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabel 4.2  

Uji Asumsi Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30

,0000000

,66546954

,122

,106

-,122

,668

,763

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,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. 

 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,763 dimana nilai tersebut lebih besar daripada α = 0,05. 

Karena nilai signifikansi lebih besar daripada α = 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi 

Jika nilai standardized residual atau nilai residual dituangkan dalam 

sebuah grafik P-P Plot, maka terlihat bahwa plot dari residual tersebut membentuk 

suatu pola yang mendekati garis lurus seperti pada gambar 4.1. Pola seperti pada 

gambar 4.1 mengindikasikan bahwa residual memiliki distribusi normal karena 

plot dari residual tersebut membentuk pola garis lurus. 

Observed Cum Prob
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Ex
pe

ct
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b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LnY

 

Sumber : Lampiran 7 

Gambar 4.1 Grafik P-P Plot Uji Asumsi Normalitas 
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Dan jika nilai residual dikelompokkan dalam sebuah histogram, maka 

residual-residual tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi normal 

yakni residual tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan titik puncaknya 

berada pada rata-rata sama dengan 0,000 seperti pada gambar 4.2 berikut: 

Regression Standardized Residual

210-1-2

F
re

q
u

e
n

c
y

8

6

4

2

0

Histogram

Dependent Variable: LnY

Mean =1.75E-15

Std. Dev. =0.928


N =30

 

Sumber : Lampiran 7 

Gambar 4.2 Histogram Uji Asumsi Normalitas 

4.1.2.2 Pengujian Asumsi Multikolinieritas  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF >10 maka menunjukkan 

adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 
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Tabel 4.3   

Uji Asumsi Multikolinieritas  

Coefficientsa

2,474 3,733 ,663 ,514

-,017 ,039 -,086 -,434 ,668 ,858 1,165

,191 ,793 ,056 ,241 ,812 ,621 1,610

1,98E-014 ,000 ,151 ,766 ,451 ,871 1,148

-,107 ,079 -,327 -1,343 ,191 ,575 1,739

(Constant)

Indeks

Assets

Growth

Size

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LnYa. 

 

Sumber : Lampiran 8 

Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.3 masing-masing variabel 

menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak terjadi 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

4.1.2.3 Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Untuk menguji adanya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-

Watson. 

Tabel 4.4 

 Uji Asumsi Autokorelasi 

Model Summaryb

,388a ,150 ,015 ,71673 2,112

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: LnYb. 

 

Sumber : Lampiran 9 

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas, didapatkan koefisien Durbin-Watson 

sebesar 2,112. Dalam tabel Durbin-Watson diketahui dL = 1,236 dan dU = 1,725. 

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai dU < d < 4 - dU (1,74 < 2,112 < 2,26). 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi antar residual dan 

asumsi non-autokorelasi terpenuhi. 

4.1.2.4 Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). 

Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

grafik scatterplot  berikut:  
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Dependent Variable: LnY

 

Sumber: Lampiran 10 

Gambar 4.3  Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.1.3  Analisis Regresi Linier Berganda Hipotesis Pertama 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah 

kinerja operasional perusahaan sedangkan variabel independennya adalah CGPI 

dan variabel kontrolnya adalah assets, growth dan size.  

Model regresi yang didapatkan berdasarkan adalah sebagai berikut: 

Y =  2,474 – 0,017 X1 + 0,191 X2 + 1,98 x 10
-14

 X3 - 0,107 X4 

dimana: 

Y : Kinerja operasional perusahaan 

X1 : CGPI  

X2 : Assets 

X3 : Growth 

X4 : Size 

Interpretasi model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Β0 =  2,474  

Koefisien konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen X1 

(GCPI)  dan variabel kontrolnya X2 (assets), X3 (growth) dan X4 (size) tidak 

ada atau nilainya sama dengan nol, maka akan terjadi peningkatan secara 

konstan pada variabel Y (kinerja operasional perusahaan) sebesar 2,474. 
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2. β1 =  -0,017 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X1 (GCPI)  dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y (kinerja operasional 

perusahaan) sebesar 0,017.  

3. β2 = 0,191 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X2 (assets) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y (kinerja operasional 

perusahaan) sebesar 0,191. 

4. β 3 = 1,98 x 10
-14

 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X3 (growth) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi peningkatan  pada variabel Y (kinerja operasional 

perusahaan) sebesar 1,98 x 10
-14

. 

5. β 4 = 0,187 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X4 (size) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y (kinerja operasional 

perusahaan) sebesar 0,187. 

4.1.3.1 Uji F 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan 
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uji F. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan hasil uji F 

sebagai berikut tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 

Uji F 

ANOVAb

2,274 4 ,569 1,107 ,375a

12,843 25 ,514

15,117 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: LnYb. 

 

   Sumber: Lampiran 11 

Berdasarkan Tabel 4.5 didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of freedom 

(df) n1 = 4 dan n2 = 25 adalah sebesar 2,758. Jika nilai F hasil penghitungan pada 

tabel 4.5 dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan lebih kecil 

daripada Ftabel (1,107 < 2,758). Selain itu, pada tabel 4.5 juga didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,357. Jika signifikan dibandingkan dengan α = 0,05 maka 

signifikan lebih besar dari α = 0,05. Dari kedua perbandingan tersebut dapat 

diambil keputusan H0 diterima pada taraf α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 (CGPI), X2 

(assets), X3 (growth) dan X4 (size) terhadap variabel Y (kinerja operasional 

perusahaan). 

4.1.3.2 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,150 (lampiran 12). Hal ini berarti bahwa model regresi yang didapatkan 

kurang mampu menjelaskan pengaruh variabel independen X1 (CGPI) dan 
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variabel kontrol X2 (assets), X3 (growth) dan X4 (size) terhadap variabel Y 

(kinerja operasional perusahaan) sebesar 15% dan sisanya sebesar 85% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini seperti kebijakan 

akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan 

ketepatwaktuan dalam pelaporan laporan keuangan kepada publik (Hidayah, 

2008). 

4.1.4 Uji Hipotesis Pertama 

Pengujian model regresi secara parsial atau uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen dan kontrol pembentuk 

model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, 

yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen dan 

kontrol pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > 

ttabel atau signifikan < α = 0,05, Pengujian model regresi secara parsial adalah 

sebagai berikut : 

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel CGPI, assets, growth, dan 

size dapat dilihat dalam tabel 4.6 

Tabel 4.6 

 Uji t 

Coefficientsa

2,474 3,733 ,663 ,514

-,017 ,039 -,086 -,434 ,668 ,858 1,165

,191 ,793 ,056 ,241 ,812 ,621 1,610

1,98E-014 ,000 ,151 ,766 ,451 ,871 1,148

-,107 ,079 -,327 -1,343 ,191 ,575 1,739

(Constant)

Indeks

Assets

Growth

Size

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LnYa. 

 

Sumber: Lampiran 13 
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Variabel CGPI memiliki koefisien regresi sebesar 0,017. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 0,434 

dengan signifikan sebesar 0,668. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (0,434 < 2,059) dan nilai signifikan lebih besar daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel CGPI tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja operasional 

perusahaan. 

Variabel assets memiliki koefisien regresi sebesar 0,191. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 0,241 

dengan signifikan sebesar 0,812. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (0,241 < 2,059) dan juga nilai signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel assets tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel operasional 

kinerja perusahaan. 

Variabel growth memiliki koefisien regresi sebesar 1,98 x 10
-14

. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statisitik uji t sebesar 0,766 

dengan signifikan sebesar 0,451. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (0,766 < 2,059) dan signifikan lebih besar daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel growth tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel operasional 

kinerja perusahaan. 

Variabel size memiliki koefisien regresi sebesar 0,107. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 1,343 

dengan signifikan sebesar 0,191. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 
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daripada ttabel (1,343 < 2,059) dan juga nilai signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel size tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel operasional 

kinerja perusahaan. 

4.1.5 Analisis Statistik Deskriptif Hipotesis Kedua 

  Hasil statistik deskriptif terhadap variabel-variabel penelitian disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics

30 ,01 916,94 254,3038 279,70830

30 77,58 90,65 82,9843 3,71616

30 ,01 ,96 ,1738 ,21309

30 2E+009 2E+013 3E+012 5,517E+012

30 25,76 34,90 30,8052 2,20987

30

Y

Indeks

Assets

Growth

Size

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

      Sumber : Lampiran 14 

 Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, pengujian secara pooled data 

menghasilkan data observasi (N) sebanyak 30 perusahaan. Jumlah tersebut 

diperoleh dengan cara menjumlahkan jumlah sampel penelitian selama tiga tahun 

periode penelitian, yaitu sebanyak 10 perusahaan pada tahun award 2007, 10 

perusahaan pada tahun award 2008 dan 10 perusahaan pada tahun award 2009 

sehingga total observasi diperoleh sebanyak 30 perusahaan. 

 Dari hasil statistik deskriptif dapat diketahui bahwa nilai mínimum dan 

maksimum untuk variabel kinerja pasar perusahaan adalah sebesar 0,01 dan 

916,94 sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya adalah sebesar 254,3038 

dan 279,70830. Nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan adanya 
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variabilitas profitabilitas yang cukup besar dari perusahaan sampel selama periode 

penelitian. 

 Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel CGPI adalah sebesar 

77,58 dan 90,65 sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya adalah sebesar 

82,9843 dan 3,716. CGPI dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel 

corporate governance. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh IICG. Standar deviasi yang dihasilkan oleh variabel IICG 

jauh lebih kecil dari nilai rata-rata  yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa secara umum penerapan corporate governance pada perusahaan sampel 

sudah cukup baik.  

 Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel komposisi aktiva (assets) 

adalah sebesar 0,01 dan 0,96 sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya 

adalah sebesar 0,1738 dan 0,21309. Komposisi aktiva dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan rasio antara aktiva tetap terhadap total penjualan. 

Berdasarkan rata-rata yang dihasilkan menunjukkan bahwa pada umumnya 

perusahaan sampel mampu menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi dalam 

mengelola aktiva tetap perusahaan untuk menghasilkan penjualan. 

 Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel kesempatan pertumbuhan 

(growth) adalah sebesar 2 x 10
9
 dan 2 x 10

13
 sedangkan nilai rata-rata dan standar 

deviasinya adalah sebesar 3 x 10
12

 dan 5,517 x 10
12

. Kesempatan pertumbuhan 

diukur dengan menggunakan rata-rata penjualan atau pendapatan selama tiga 

tahun terakhir. Rata-rata bernilai positif menunjukkan secara umum perusahaan 

sampel selama periode penelitian memiliki pertumbuhan yang cukup baik. 
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Nilai mínimum dan maksimum untuk variabel ukuran perusahaan (size) 

adalah sebesar 25,76 dan 34,90 sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya 

adalah sebesar 30,8052 dan 2,20987. Ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan log natural dari penjualan. Nilai standar deviasi ukuran perusahaan 

yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa secara umum 

perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan yang hampir seragam.  

4.1.6 Pengujian Asumsi Klasik  Hipotesis Kedua 

Pengujian asumsi merupakan langkah awal dalam melakukan analisis 

regresi. Karena apabila salah satu dari asumsi analisis regresi tidak terpenuhi, 

maka analisis regresi tidak cocok dilakukan pada data. Berdasarkan uji asumsi 

pada data dapat diketahui bahwa normalitas dan autokorelasi tidak terpenuhi 

(lampiran 15 dan 17). Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan transformasi data 

dengan menggunakan Logaritma Natural (Ln) pada variabel kinerja pasar 

perusahaan (Y). Uraian dari perhitungan pengujian asumsi model regresi setelah 

dilakukan trasnformasi dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

4.1.6.1 Pengujian Asumsi Normalitas 

 Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual 

atau residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk 

menguji asumsi ini, dapat digunakan metode Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

Tabel 4.8  

Uji Asumsi Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30

,0000000

1,90941818

,169

,122

-,169

,926

,358

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,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. 

 

Sumber : Lampiran 19 

Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,358 dimana nilai tersebut lebih besar daripada α = 0,05. 

Karena nilai signifikansi lebih besar daripada α = 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi 

Jika nilai standardized residual atau nilai residual dituangkan dalam 

sebuah grafik P-P Plot, maka terlihat bahwa plot dari residual tersebut membentuk 

suatu pola yang mendekati garis lurus seperti pada gambar 4.8. Pola seperti pada 

gambar 4.8 mengindikasikan bahwa residual memiliki distribusi normal karena 

plot dari residual tersebut membentuk pola garis lurus. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LnY

 

Sumber : Lampiran 19 

Gambar 4.4 Grafik P-P Plot Uji Asumsi Normalitas 

Dan jika nilai residual dikelompokkan dalam sebuah histogram, maka 
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residual-residual tersebut akan membentuk suatu pola kurva distribusi normal 

yakni residual tersebut mengelompok pada bagian tengah dengan titik puncaknya 

berada pada rata-rata sama dengan 0,000 seperti pada gambar 4.5 berikut: 

Regression Standardized Residual

210-1-2-3-4

Fr
eq

ue
nc

y

10

8

6

4

2

0

Histogram

Dependent Variable: LnY

Mean =1.76E-15

Std. Dev. =0.928


N =30

 

Sumber : Lampiran  

Gambar 4.5 Histogram Uji Asumsi Normalitas 

4.1.6.2 Pengujian Asumsi Multikolinieritas  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF >10 maka menunjukkan 

adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Tabel 4.8   

Uji Asumsi Multikolinieritas  

Coefficientsa

17,178 10,712 1,604 ,121

-,096 ,111 -,173 -,863 ,397 ,858 1,165

-,156 2,274 -,016 -,069 ,946 ,621 1,610

1,33E-013 ,000 ,358 1,797 ,084 ,871 1,148

-,158 ,228 -,170 -,695 ,493 ,575 1,739

(Constant)

Indeks

Assets

Growth

Size

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LnYa. 

Sumber : Lampiran 20 

 

Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.9 masing-masing variabel 
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menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak terjadi 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

4.1.6.3 Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Untuk menguji adanya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-

Watson. 

Tabel 4.10 

 Uji Asumsi Autokorelasi 

Model Summaryb

,370a ,137 -,002 2,05651 1,989

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: LnYb. 

 

Sumber : Lampiran 21 

Berdasarkan pada tabel 4.910 di atas, didapatkan koefisien Durbin-

Watson sebesar 2,112. Dalam tabel Durbin-Watson diketahui dL = 1,236 dan dU = 

1,725. Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai dU < d < 4 - dU (1,74 < 1,989 < 

2,26). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi antar residual dan 

asumsi non-autokorelasi terpenuhi. 

4.1.6.4 Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). 

Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 
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terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

grafik scatterplot  berikut:  

Regression Standardized Predicted Value
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Sumber: Lampiran 22 

Gambar 4.6  Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda Hipotesis Kedua 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Variabel dependen pada analisis regresi ini adalah 

kinerja pasar perusahaan sedangkan variabel independennya adalah CGPI dan 

variabel kontrolnya adalah assets, growth dan size.  

Model regresi yang didapatkan berdasarkan adalah sebagai berikut: 
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Y =  17,178 – 0,096 X1 - 0,156 X2 + 1,33 x 10
-13

 X3 - 0,158 X4 

dimana: 

Y : Kinerja pasar perusahaan 

X1 : CGPI  

X2 : Assets 

X3 : Growth 

X4 : Size 

Interpretasi model regresi adalah sebagai berikut: 

6. Β0 =  17,178  

Koefisien konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen X1 

(GCPI)  dan variabel kontrolnya X2 (assets), X3 (growth) dan X4 (size) tidak 

ada atau nilainya sama dengan nol, maka akan terjadi peningkatan secara 

konstan pada variabel Y (kinerja pasar perusahaan) sebesar 17,178. 

7. β1 =  0,096 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X1 (GCPI)  dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y (kinerja pasar 

perusahaan) sebesar 0,096.  

8. β2 = 0,156 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X2 (assets) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y (kinerja pasar 

perusahaan) sebesar 0,156. 

9. β 3 = 1,33 x 10
-13
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Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X3 (growth) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi peningkatan  pada variabel Y (kinerja pasar 

perusahaan) sebesar 1,33 x 10
-13

. 

10. β 4 = 0,158 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 kali 

pada variabel X4 (size) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y (kinerja pasar 

perusahaan) sebesar 0,158. 

4.1.7.1 Uji F 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan 

uji F. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan hasil uji F 

sebagai berikut tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.10 

Uji F 

ANOVAb

16,721 4 4,180 ,988 ,432a

105,730 25 4,229

122,451 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: LnYb. 
 

   Sumber: Lampiran 23 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of 
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freedom (df) n1 = 4 dan n2 = 25 adalah sebesar 2,758. Jika nilai F hasil 

penghitungan pada tabel 4.10 dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil 

penghitungan lebih kecil daripada Ftabel (0,988 < 2,758). Selain itu, pada tabel 4.10 

juga didapatkan nilai signifikan sebesar 0,432. Jika signifikan dibandingkan 

dengan α = 0,05 maka signifikan lebih besar dari α = 0,05. Dari kedua 

perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 diterima pada taraf α = 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara 

variabel X1 (CGPI), X2 (assets), X3 (growth) dan X4 (size) terhadap variabel Y 

(kinerja pasar perusahaan). 

4.1.7.2 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,137 (lampiran 24). Hal ini berarti bahwa model regresi yang didapatkan 

kurang mampu menjelaskan pengaruh variabel independen X1 (CGPI) dan 

variabel kontrol X2 (assets), X3 (growth) dan X4 (size) terhadap variabel Y 

(kinerja pasar perusahaan) sebesar 13,7% dan sisanya sebesar 86,3% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini seperti regulasi dari 

pemerintah, saham yang beredar, dan komite audit yang dimiliki perusahaan  

(Rejeki, 2008). 

4.1.8 Uji Hipotesis Kedua 

Pengujian model regresi secara parsial atau uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel independen dan kontrol pembentuk 

model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, 

yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen dan 
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kontrol pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > 

ttabel atau signifikan < α = 0,05, Pengujian model regresi secara parsial adalah 

sebagai berikut : 

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel CGPI, assets, growth, dan 

size dapat dilihat dalam table 4.12 

Tabel 4.12 

 Uji t 

Coefficientsa

17,178 10,712 1,604 ,121

-,096 ,111 -,173 -,863 ,397 ,858 1,165

-,156 2,274 -,016 -,069 ,946 ,621 1,610

1,33E-013 ,000 ,358 1,797 ,084 ,871 1,148

-,158 ,228 -,170 -,695 ,493 ,575 1,739

(Constant)

Indeks

Assets

Growth

Size

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LnYa. 

 

Sumber: Lampiran 25 

Variabel CGPI memiliki koefisien regresi sebesar 0,096. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 0,863 

dengan signifikan sebesar 0,397. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (0,863 < 2,059) dan nilai signifikan lebih besar daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel CGPI tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pasar 

perusahaan. 

Variabel assets memiliki koefisien regresi sebesar 0,156. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 0,069 

dengan signifikan sebesar 0,946. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (0,069 < 2,059) dan juga nilai signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa variabel assets tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pasar 

perusahaan. 

Variabel growth memiliki koefisien regresi sebesar 1,33 x 10
-13

. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statisitik uji t sebesar 1,797 

dengan signifikan sebesar 0,084. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (1,797 < 2,059) dan signifikan lebih besar daripada α = 0,05. 

Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel growth tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pasar 

perusahaan. 

Variabel size memiliki koefisien regresi sebesar 0,158. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 0,695 

dengan signifikan sebesar 0,493. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil 

daripada ttabel (0,695 < 2,059) dan juga nilai signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel size tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pasar 

perusahaan. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Di pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai pembahasan 

hipotesis pertama, dan pembahasan hipotesis kedua. 

4.2.1 Pembahasan Hipotesis Pertama 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai GCG dan kinerja operasional 

perusahaan, dan faktor penjelas dan kinerja operasional perusahaan. 

4.2.1.1 Good Corporate Governance dan Kinerja Operasional Perusahaan 
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Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan uji 

signifikansi parametrik individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat 

pengaruh GCG terhadap variabel dependen kinerja operasional perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Paradita dan Nurzaimah (2009), 

Hidayah (2008), Hapsari (2009), Farida (2009), Miswanto (2009), Sayidah 

(2008), Ponnu (2008), Siahaan (2008), dan Wardani (2008) yang menyatakan 

bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional 

perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

Darmawati, dkk (2004), Klapper dan Love (2002), Sabrina (2010), Nuswandari 

(2009), dan Pranata (2007) yang menyatakan bahwa GCG dapat mempengaruhi 

kinerja operasional perusahaan. 

Secara teoritis, pelaksanaan GCG dapat meningkatkan kinerja 

operasional perusahaan. Kemungkinan terbesar keadaan ini terjadi karena 

beberapa hal, yaitu: 

1. Kurangnya komitmen pihak manajemen dan shareholder perusahaan dalam 

menerapkan GCG secara kosisten. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya 

kesadaran akan pentingnya penerapan GCG. Akibatnya, meskipun perusahaan 

telah menerapkan GCG, hasil yang dicapai tidak maksimal karena tidak 

adanya konsisten dalam penerapannya. 

2. Manajemen perusahaan belum memiliki ketertarikan terhadap manfaat jangka 

panjang penerapan GCG. Penerapan GCG membutuhkan waktu yang tidak 

singkat, namun kosisten dan kesinambungan. Sehingga manfaat yang 

diperoleh cenderung pada manfaat jangka panjang, seperti terjagnya going 

concern perusahaan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Namun, 
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pada kenyataannya manajemen perusahaan lebih tertarik dengan manfaat 

jangka pendek yang dapat diperoleh, seperti laba perusahaan dan tingkat 

insentif yang tinggi. 

3. Manajemen perusahaan belum melihat adanya dampak finansial secara 

langsung dengan menerapkan GCG pada perusahaan mereka. 

4. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum 

menunjang perkembangan penerapan GCG. Misalnya, terdapat perusahaan 

yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia 

perusahaan dan bisa mengancam daya saing. 

5. Masalah kepemilikan yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan 

atau keluarga pendiri perusahaan. 

4.2.1.2 Faktor penjelas dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai assets dan kinerja operasional 

perusahaan, growth dan kinerja operasional perusahaan, dan size dan kinerja 

operasional perusahaan. 

4.2.1.2.1 Assets dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan uji signifikansi parametrik 

individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh komposisi aktiva 

(assets) sebagai variabel kontrol GCG terhadap variabel dependen kinerja 

operasional perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Klapper 

dan Love (2002), dan Darmawati, dkk (2004) yang menyatakan bahwa GCG tidak 

dipengaruhi oleh heterogenitas komposisi aktiva suatu perusahaan terhadap 

kinerja operasional perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian Sabrina (2010) yang menyatakan bahwa GCG tidak 
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dipengaruhi oleh heterogenitas komposisi aktiva (assets) suatu perusahaan 

terhadap kinerja operasional perusahaan 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kecilnya proporsi 

aktiva tetap sebagai proksi dari assets bisa menyebabkan rendahnya kinerja 

operasional perusahaan yang diproksi dengan ROA dan ROE sehingga 

perusahaan tidak menerapkan GCG secara baik (Suryana, 2009). Assets yang 

dimiliki perusahaan biasanya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan 

dan jika nilai assets tersebut rendah maka tidak adanya keinginan dari perusahaan 

untuk menerapkan GCG dalam rangka perlindungan terhadap assets yang 

dimilikinya. Semakin rendah assets maka semakin rendah pula penerapan GCG 

yang menyebabkan rendahnya kinerja operasional dari perusahaan tersebut. 

4.2.1.2.2 Growth  dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan uji signifikansi parametrik 

individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh kesempatan 

pertumbuhan (growth) sebagai variabel kontrol GCG terhadap variabel dependen 

kinerja operasional perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Farida (2009), Darmawati, dkk (2004), Klapper dan Love (2002), Hidayah (2008), 

dan Suryana (2009) yang menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh 

kesempatan pertumbuhan (growth) suatu perusahaan terhadap kinerja operasional 

perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

Frediawan (2008) yang menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh 

kesempatan pertumbuhan (growth) suatu perusahaan terhadap kinerja operasional 

perusahaan. 
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Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

pengaruh growth sebagai variabel kontrol GCG dan kinerja keuangan yang sejalan 

dengan penelitian Darmawati, dkk (2004) disebabkan karena perusahaan yang 

memiliki kesempatan pertumbuhan yang tinggi pada umumnya membutuhkan 

dana eksternal untuk ekspansi, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan 

perbaikan dalam penerapan GCG dalam rangka menurunkan biaya modal. 

4.2.1.2.3 Size dan Kinerja Operasional Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan uji signifikansi parametrik 

individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan 

(size) sebagai variabel kontrol GCG terhadap variabel dependen kinerja 

operasional perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sayidah 

(2008), Darmawati, dkk (2004), Klapper dan Love (2002), Hidayah (2008), dan 

Suryana (2009) yang menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan (size) suatu perusahaan terhadap kinerja operasional perusahaan. 

Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Nuswandari (2009) 

yang menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (size) 

suatu perusahaan terhadap kinerja operasional perusahaan. 

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan 

tidak mengalami peningkatan terhadap penerapan GCG yang dilihat dari ukuran 

perusahaannya karena ukuran perusahaan belum tentu dapat menunjukkan 

implementasi GCG pada perusahaan tersebut. Perusahaan besar maupun kecil 

dapat memiliki masalah keagenan yang tetapi masalah ini dapat diselesaikan tidak 

hanya dengan penerapan GCG saja. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara 

antara lain: 
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1. Menumbuhkan kesadaran antara principal dan agent tentang tujuan kerja dan 

risiko yang dimiliki oleh masing-masing pelaku bisnis. 

2. Memilih agent yang dapat dipercaya dan ber-qualified serta memperjelas 

kontrol insentif dengan skema kompensasi opsional.  

3. Masing-masing pelaku bisnis harus mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin 

perusahaan tetap maju bahkan bisa melakukan ekspansi. 

4. Lebih transparan dalam mengelola keuangan perusahaan agar tidak terjadi 

salah paham dan principal maupun agent dapat mengetahui resiko dan return 

yang akan diterima dalam menerima suatu proyek. 

 Pembahasan Hipotesis Kedua 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai GCG dan kinerja pasar 

perusahaan, dan faktor penjelas dan kinerja pasar perusahaan. 

 Good Corporate Governance dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan uji 

signifikansi parametrik individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat 

pengaruh GCG terhadap variabel dependen kinerja pasar perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Darmawati, dkk (2004), Sabrina (2010), 

Hidayah (2008), Hapsari (2009), Farida (2009), Nuswandari (2009), dan Rejeki 

(2008) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pasar perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten penelitian 

Carina (2009), Klapper dan Love (2002), Suryana (2009), Pranata (2007), dan 

Wardani (2008) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pasar perusahaan 
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Secara teoritis, pelaksanaan GCG dapat meningkatkan kinerja pasar 

perusahaan. Kemungkinan terbesar keadaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu: 

1. Rendahnya kesadaran emiten dalam menerapkan GCG di perusahaan. 

Perusahaan cenderung menerapkan GCG hanya sebagai bentuk kepatuhan 

terhadap peraturan, bukan didasarkan pada komitmen dan kesadaran akan 

pentingnya penerapan GCG dalam perusahaan. 

2. Kurangnya pengetahuan pihak shareholder mengenai GCG dan manfaatnya. 

Hal ini menyebabkan masih rendahnya pengawasan pihak shareholder pada 

khususnya, dan stakeholder pada umumnya, terhadap pengelolaan dan kinerja 

perusahaan. 

3. Investor saat ini menilai brand image perusahaan dari selisih nilai pasar aset 

dengan nilai aset perusahaan dibandingkan dengan laba per saham perusahaan. 

Semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku 

aset maka semakin besar pula kerelaan investor untuk mengeluarkan 

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. 

4. Perusahaan kurang memperhatikan waktu pengumuman komite audit sehingga 

investor tidak dapat secara lagsung menarik kandungan informasi di pasar. 

Menurut Mayangsari dan Murtanto (2002) dalam Inayah (2009) menyatakan 

bahwa reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman komite audit sebagai 

wujud GCG. Minat pasar tersebut merefleksikan kepercayaan masyarakat 

bahwa konsep CG akan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan 

pemegang saham. 
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 Faktor Penjelas dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai assets dan kinerja pasar 

perusahaan, growth dan kinerja pasar perusahaan, dan size dan kinerja pasar 

perusahaan. 

4.2.2.2.1 Assets dan Kinerja Pasar Perusahaan  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan uji signifikansi parametrik 

individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh komposisi aktiva 

(assets) sebagai variabel kontrol GCG terhadap variabel dependen kinerja pasar 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Klapper dan Love 

(2002), Farida (2009) dan Darmawati, dkk (2004) yang menyatakan bahwa GCG 

tidak dipengaruhi oleh heterogenitas komposisi aktiva suatu perusahaan terhadap 

kinerja pasar perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Rejeki (2008) yang menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh 

heterogenitas komposisi aktiva (assets) suatu perusahaan terhadap kinerja pasar 

perusahaan 

Tidak terdapatnya pengaruh assets sebagai variabel kontrol GCG dan 

kinerja pasar perusahaan disebabkan oleh kondisi pasar biasanya ditunjukkan 

dalam basis per saham sehingga heterogenitas dari assets tidak akan besar 

pengaruhnya terhadap keputusan investor dalam melakukan investasi. Rendahnya 

kinerja pasar perusahaan menyebabkan perusahaan tidak menerapkan GCG secara 

baik karena kurangnya tanggung jawab pihak manajemen terhadap pihak 

shareholder (Hidayah, 2008). Kinerja pasar merupakan salah satu indikator yang 

digunakan perusahaan untuk menilai kondisi ekonomi perusahaan yang 

bersangkutan. 
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4.2.2.2.2 Growth dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan uji signifikansi parametrik 

individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh kesempatan 

pertumbuhan (growth) sebagai variabel kontrol GCG terhadap variabel dependen 

kinerja pasar perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Darmawati, dkk. (2004), Klapper dan Love (2002), Rejeki (2008), dan Farida 

(2009) yang menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh kesempatan 

pertumbuhan (growth) suatu perusahaan terhadap kinerja pasar perusahaan. 

Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Hapsari (2009) yang 

menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh kesempatan pertumbuhan 

(growth) suatu perusahaan terhadap kinerja pasar perusahaan. 

Kesempatan pertumbuhan sebagai variabel kontrol GCG tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan disebabkan pertumbuhan 

perusahaan memerlukan jangka yang panjang (Inayah, 2009). Selain itu, 

penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan yang tiap tahun berbeda 

sehingga tidak bisa dilihat konsisten pertumbuhan dari perusahaan dengan kinerja 

pasar. Kesempatan pertumbuhan yang rendah menyebakan kurangnya 

implementasi GCG pada perusahaan karena rata-rata pertumbuhan penjualan atau 

pendapatan yang dimiliki perusahaan kurang meunjukkan hasil yang diharapkan 

oleh investor atau perusahaan kesulitan untuk membayar deviden kepada investor 

(Priono, 2006). Kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan mengakibatkan menurunnya kinerja pasar yang pada akhirnya tidak 

mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang bersangkutan. 
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4.2.2.2 3 Size dan Kinerja Pasar Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan uji signifikansi parametrik 

individual (t-test) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan 

(size) sebagai variabel kontrol GCG terhadap variabel dependen kinerja pasar 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Darmawati, dkk 

(2004), Klapper dan Love (2002), dan Rejeki (2008) yang menyatakan bahwa 

GCG tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (size) suatu perusahaan terhadap 

kinerja pasar perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Miswanto (2009) yang menyatakan bahwa GCG tidak dipengaruhi oleh 

ukuran perusahaan (size) suatu perusahaan terhadap kinerja pasar perusahaan. 

Darmawati, dkk. (2004) dalam Zulfikar (2005) menyatakan bahwa tidak 

adanya hubungan ukuran perusahaan (size) sebagai variabel kontrol GCG 

terhadap kinerja pasar perusahaan disebabkan oleh kemungkinan respon pasar 

terhadap implementasi GCG tidak dapat secara langsung dirasakan melainkan 

membutuhkan waktu yang relatif panjang. Ukuran perusahaan hanya 

menunjukkan seberapa luas cakupan pasar yang dimiliki perusahaan tersebut. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian  dengan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian diatas dalam kaiatannya dengan penelitian terdahulu 

dapat diringkas sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Penelitian Dibandingkan dengan Penelitian Terdahulu 

No  Hasil Penelitian Penelitian yang Mendukung Penelitian yang Tidak 

Mendukung 

 

 

 

1 

 

GCG tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja operasional 

perusahaan 

Farida (2009) 

Sayidah (2008) 

Ponnu (2008) 

Miswanto (2009) 

Paradita dan Nurzaimah (2009) 

Hidayah (2008) 

Wardani (2008) 

 

Darmawati, dkk (2004) 

Klapper dan Love (2002) 

Sabrina (2010) 

Pranata (2007) 

Nuswandari (2009) 

 

 

 

2 

 

GCG tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pasar 

perusahaan 

Darmawati, dkk. (2004) 

Rejeki  (2008) 

Sabrina (2010) 

Hidayah (2008) 

Hapsari (2009) 

Farida (2009) 

Nuswandari (2009) 

 

Suryana (2009) 

Carina (2009) 

Klapper dan Love (2002) 

Pranata (2007) 

Wardani (2008) 

 

Dari tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa GCG tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Farida (2009), Sayidah (2008), Ponnu (2008), Miswanto 

(2009), Paradita dan Nurzaimah (2009) Hidayah (2008) dan Wardani (2008). 

Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Darmawati, dkk. 

(2004), Klapper dan Love (2002), Sabrina (2010), Pranata (2007), dan 

Nuswandari (2009) yang menyatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja operasional perusahaan. Sedangkan penelitian untuk kinerja pasar 

perusahaan menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

GCG dan kinerja pasar perusahaan. Hasul penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Darmawati, dkk. (2004), Rejeki (2008), Sabrina (2010), Hidayah 

(2008), Hapsari (2009), Farida (2009), dan Nuswandari (2009). Namun, tidak 

konsisten dengan penelitian Suryana (2009), Carina (2009), Klapper dan Love 
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(2002), Pranata (2007), dan Wardani (2008) yang menyatakan bahwa GCG 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate 

governance terhadap kinerja perusahaan. Good corporate governance diukur 

dengan CGPI yang merupakan hasil survei IICG yang meliputi enam cakupan 

penilaian GCG. Variabel dependen berupa kinerja perusahaan yang terbagi 

menjadi dua yaitu kinerja operasional dan kinerja pasar. Kinerja operasional 

diukur dengan average dari kedua pengukuran kinerja perusahaan yaitu Return 

On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). Sedangkan,  kinerja pasar diukur 

dengan Earning Per Share (EPS). Hasil pengujian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional 

perusahaan, yang diukur dengan average dari total penjumlahan ROA dan 

ROE. Sedangkan untuk variabel kontrol yaitu assets, growth, dan size tidak 

ada satupun yang berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan. Hal 

ini juga menujukkan bahwa masih banyaknya perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia yang kurang mengimplementasikan GCG di dalam 

perusahaannya. 

2. Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan, yang diukur dengan EPS. Sedangkan untuk variabel kontrol yaitu 

assets, growth, dan size tidak ada satupun yang berpengaruh terhadap kinerja 

pasar perusahaan. Hal ini juga menujukkan bahwa implementasi GCG 
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didalam pasar tidak dapat secara langsung dirasakan melainkan membutuhkan 

waktu yang relatif panjang. 

3. Koefisien determinasi untuk kinerja operasional perusahaan sebesar 0,15. 

Berdasarkan model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 15% bahwa model regresi yang didapatkan kurang mampu 

menjelaskan pengaruh variabel independen X1 (CGPI) dan variabel kontrol X2 

(assets), X3 (growth) dan X4 (size) terhadap variabel Y  (kinerja operasional 

perusahaan) sebesar 15% dan sisanya sebesar 85% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diamati pada penelitian ini. 

4. Koefisien determinasi untuk kinerja pasar perusahaan sebesar 0,137. 

Berdasarkan model regresi tersebut memiliki koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 13,7% hal ini berarti bahwa model regresi yang didapatkan kurang 

mampu menjelaskan pengaruh variabel independen X1 (CGPI) dan variabel 

kontrol X2 (assets), X3 (growth) dan X4 (size) terhadap variabel Y  (kinerja 

pasar perusahaan) sebesar 13,7% dan sisanya sebesar 86,3% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang masuk 10 besar CGPI 

tahun award 2007-2009. Setiap tahunnya tidak sama (hanya beberapa 

perusahaan yang masuk dua kali secara berturut-turut) sehingga cakupan dari 

sampel kurang luas dan pasar kurang yakin dengan pemeringkatan yang 

dilakukan oleh IICG. 
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2. Variabel independennya hanya menggunakan skor CGPI sehingga 

pengukurannya kurang luas. 

3. IICG mengeluarkan indeks tahun berikutnya untuk mengevaluasi GCG tahun 

sebelumnya dari perusahaan yang mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG. 

Misalnya: untuk penghargaan yang diberikan tahun 2009 maka laporan keuangan 

dan kinerja lainnya yang dilihat adalah kinerja tahun 2008 sedangkan pada 

penelitian ini, laporan keuangan dan kinerjanya lainnya yang dipakai sama 

dengan tahun penghargaan yang diberikan oleh IICG. 

 

5.3 Saran 

Beberapa saran dan rekomendasi dari peneliti antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel 

yang ada, sehingga tidak hanya perusahaan yang termasuk kelompok sepuluh 

besar menurut CGPI saja, tapi juga seluruh peserta CGPI yang ikut serta. 

2. Variabel independen dapat ditambah dengan dewan komisaris, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial atau komite audit dan tidak harus 

memakai variabel kontrol komposisi aktiva, kesempatan pertumbuhan, dan 

ukuran perusahaan. 

3. Menggunakan indikator lain selain ROA, ROE dan EPS untuk menilai kinerja  

perusahaan misalnya dengan menggunakan NPM (Net Profit Margin) dan 

Tobin’s Q. 

4. Untuk data pengukuran kinerja perusahaan menggunakan data tahun 

sebelumnya karena pengukuran kinerjanya akan lebih akurat. 

5. Untuk meningkatkan koefisien determinasi (R
2
) variabel X-nya kinerja 

operasional perusahaan dapat ditambah dengan kebijakan akuntansi yang 
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digunakan oleh perusahaan, kepemilikan perusahaan, dan ketepatwaktuan 

dalam pelaporan laporan keuangan kepada publik (Hidayah, 2008). 

6. Untuk meningkatkan koefisien determinasi (R
2
) variabel X-nya kinerja pasar 

perusahaan dapat ditambah dengan seperti regulasi dari pemerintah, saham 

yang beredar, dan komite audit yang dimiliki perusahaan  (Rejeki, 2008). 
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LAMPIRAN 1 

 

Sampel Perusahaan 

INDEPENDEN

ROA ROE Y Average INDEKS ASSETS GROWTH SIZE

2007 1 PT. Bank Niaga Tbk 0,013916449 0,13531 0,074612198 89,27 0,011759892 208.059.000.000 31,30240847

2 PT. Medco International Tbk 0,027202481 0,08637 0,056785231 87,4 0,082616846 1.680.931.179.000 33,97371813

3 PT. Bank Mandiri Tbk 0,0090514 0,09193 0,050488938 83,66 0,022016421 4.382.964.000.000 32,996515

4 PT. Astra International Tbk 0,064078441 0,16589 0,114985234 83,01 0,283400591 24.631.000.000.000 31,64754827

5 PT. Aneka Tambang Tbk 0,212974548 0,36266 0,2878186 81,92 0,594433148 1.300.723.399.000 29,35902424

6 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,146481048 0,39211 0,269293109 81,3 0,044718762 1.839.000.000 30,70340146

7 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 0,011367491 0,13017 0,070770773 79,39 0,029763726 1.467.731.000.000 32,55929655

8 PT. Kalbe Farma Tbk 0,146299971 0,22592 0,186108759 78,7 0,016871663 805.288.994.691 31,73722021

9 PT. Astra Graphia Tbk 0,0950095 0,18775 0,141379689 78,33 0,221808475 15.166.935.580 27,1514336

10 PT. Apexindo Pratama Tbk 0,094167505 0,19652 0,145344678 77,58 0,213243601 19.742.312.000 34,90058034

2008 1 PT. Bank Mandiri Tbk 0,013620872 0,14862 0,081120787 88,66 0,017927998 1.978.270.000.000 33,16348276

2 PT. Bank Niaga Tbk 0,014037951 0,14807 0,081055307 87,9 0,009451314 860.487.700.000 31,48162617

3 PT. Aneka Tambang Tbk 0,426357855 0,58566 0,506007947 82,07 0,251713105 3.088.475.212.000 30,11661107

4 PT. Adhi Karya Tbk 0,025755066 0,21008 0,117916932 81,78 0,957065224 39.394.000.000 25,75916594

5 PT. United Tractors Tbk 0,114825867 0,26041 0,187619611 81,53 0,304259623 1.433.349.000.000 30,5305507

6 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 0,193531889 0,27159 0,23255997 80,87 0,087435421 192.994.000.000 29,04780952

7 PT. Astra Graphia Tbk 0,115400142 0,22948 0,172439679 80,3 0,19503393 136.022.031.356 27,31023813

8 PT. Kalbe Farma Tbk 0,137342353 0,20836 0,172852305 79,7 0,017190053 46.826.015.982 31,88021754

9 PT. Bank BNI Tbk 0,004897568 0,05215 0,028521654 79,46 0,025809487 953.773.400.000 32,64160629

10 PT. Bank Permata Tbk 0,012698347 0,12787 0,070282869 78,85 0,042749809 125.853.000.000 31,06746968

2009 1 PT. Bank Mandiri Tbk 0,01482212 0,17411 0,094466752 90,65 0,015509071 6.938.969.600.000 33,32418126

2 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,116369783 0,30948 0,212924182 88,67 0,11709754 19.172.257.500.000 31,7367965

3 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 0,006571753 0,0729 0,039737981 88,37 0,013867639 1.095.651.900.000 32,07736497

4 PT. Aneka Tambang Tbk 0,133541604 0,63486 0,384202294 85,87 0,301343147 949.560.901.000 29,89194857

5 PT. United Tractors Tbk 0,116455466 0,23903 0,177740666 85,44 0,34065087 701.407.000.000 30,95976235

6 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 0,279649435 0,42714 0,35339583 82,27 0,053203973 1.259.622.000.000 29,60735349

7 PT. Elnusa Tbk 0,040319294 0,08289 0,061605076 81,74 0,476907033 91.049.300.000 28,56472456

8 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 0,006059673 0,07922 0,042640791 81,63 0,022317321 1.994.349.000.000 32,75059685

9 PT. Jasa Marga Tbk 0,048337744 0,1077 0,078018317 81,62 0,30246832 159.178.681.000 28,84106515

10 PT. Asuransi Jasa Indonesia 0,056598666 0,15874 0,107669128 81,59 0,140909886 115.324.000.000 27,0719152

DEPENDEN KINERJA OPERASIONAL VARIABEL KONTROL

TAHUN PERINGKAT NAMA PERUSAHAAN
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DEPENDEN KINERJA PASAR INDEPENDEN

Y (EPS) INDEKS ASSETS GROWTH SIZE

2007 1 PT. Bank Niaga Tbk 54,01275074 89,27 0,011759892 208.059.000.000 31,30240847

2 PT. Medco International Tbk 0,011454141 87,4 0,082616846 1.680.931.179.000 33,97371813

3 PT. Bank Mandiri Tbk 119,5418042 83,66 0,022016421 4.382.964.000.000 32,996515

4 PT. Astra International Tbk 916,9395253 83,01 0,283400591 24.631.000.000.000 31,64754827

5 PT. Aneka Tambang Tbk 813,9559995 81,92 0,594433148 1.300.723.399.000 29,35902424

6 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 545,9115771 81,3 0,044718762 1.839.000.000 30,70340146

7 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 148,2280467 79,39 0,029763726 1.467.731.000.000 32,55929655

8 PT. Kalbe Farma Tbk 66,61881578 78,7 0,016871663 805.288.994.691 31,73722021

9 PT. Astra Graphia Tbk 41,19665964 78,33 0,221808475 15.166.935.580 27,1514336

10 PT. Apexindo Pratama Tbk 145,1429421 77,58 0,213243601 19.742.312.000 34,90058034

2008 1 PT. Bank Mandiri Tbk 209,4611033 88,66 0,017927998 1.978.270.000.000 33,16348276

2 PT. Bank Niaga Tbk 62,89256416 87,9 0,009451314 860.487.700.000 31,48162617

3 PT. Aneka Tambang Tbk 538,0806313 82,07 0,251713105 3.088.475.212.000 30,11661107

4 PT. Adhi Karya Tbk 61,9551218 81,78 0,957065224 39.394.000.000 25,75916594

5 PT. United Tractors Tbk 523,5770218 81,53 0,304259623 1.433.349.000.000 30,5305507

6 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 329,9320741 80,87 0,087435421 192.994.000.000 29,04780952

7 PT. Astra Graphia Tbk 53,43641932 80,3 0,19503393 136.022.031.356 27,31023813

8 PT. Kalbe Farma Tbk 69,48534803 79,7 0,017190053 46.826.015.982 31,88021754

9 PT. Bank BNI Tbk 69,11207816 79,46 0,025809487 953.773.400.000 32,64160629

10 PT. Bank Permata Tbk 64,67199465 78,85 0,042749809 125.853.000.000 31,06746968

2009 1 PT. Bank Mandiri Tbk 304,2389098 90,65 0,015509071 6.938.969.600.000 33,32418126

2 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 526,7594434 88,67 0,11709754 19.172.257.500.000 31,7367965

3 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 28,42009486 88,37 0,013867639 1.095.651.900.000 32,07736497

4 PT. Aneka Tambang Tbk 143,4339716 85,87 0,301343147 949.560.901.000 29,89194857

5 PT. United Tractors Tbk 799,7716097 85,44 0,34065087 701.407.000.000 30,95976235

6 PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 741,1776374 82,27 0,053203973 1.259.622.000.000 29,60735349

7 PT. Elnusa Tbk 18,32869768 81,74 0,476907033 91.049.300.000 28,56472456

8 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 81,58276569 81,63 0,022317321 1.994.349.000.000 32,75059685

9 PT. Jasa Marga Tbk 104,0879381 81,62 0,30246832 159.178.681.000 28,84106515

10 PT. Asuransi Jasa Indonesia 47,14901961 81,59 0,140909886 115.324.000.000 27,0719152

VARIABEL KONTROL

TAHUN PERINGKAT NAMA PERUSAHAAN

 

 

 



 108 

LAMPIRAN 2 

Analisis Hipotesis Pertama 

 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics

30 ,03 ,51 ,1533 ,11390

30 77,58 90,65 82,9843 3,71616

30 ,01 ,96 ,1738 ,21309

30 2E+009 2E+013 3E+012 5,517E+012

30 25,76 34,90 30,8052 2,20987

30

Y

Indeks

Assets

Growth

Size

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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LAMPIRAN 3 

 

Uji Normalitas Sebelum Ditransformasi 

 

Variables Entered/Removedb

Size,
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LAMPIRAN 4 

 

Uji Multikolinearitas Sebelum Ditransformasi 

 

Coefficientsa

,693 ,611 1,135 ,267
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(Constant)
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LAMPIRAN 5 

 

Uji Autokorelasi Sebelum Ditransformasi 

 

Model Summaryb

,292a ,085 -,061 ,11731 2,314

Model
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the Estimate
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LAMPIRAN 6 

 

Uji Heteroskedastisitas Sebelum Ditransformasi 
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LAMPIRAN 7 

 

Uji Normalitas Sesudah Ditransformasi 

 

Variables Entered/Removedb

Size,
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Indeks,

Assets
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LnYb. 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30

,0000000

,66546954

,122

,106

-,122

,668

,763

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,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. 
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LAMPIRAN 8 

 

Uji Multikolinearitas Sesudah Ditransformasi 

 

 

 

 

Coefficientsa
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LAMPIRAN 9 

 

Uji Autokorelasi Sesudah Ditransformasi 

 

 

 

Model Summaryb
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LAMPIRAN 10 

 

Uji Heterokedastisitas Sesudah Ditransformasi 
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Uji F Sesudah Ditransformasi 

 

 

ANOVAb

2,274 4 ,569 1,107 ,375a

12,843 25 ,514

15,117 29

Regression

Residual
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Model
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Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Dependent Variable: LnYb. 
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LAMPIRAN 12 

 

Koefisien Determinasi Sesudah Ditransformasi 

 

Model Summaryb
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Uji t Sesudah Ditransformasi 

 

 

Coefficientsa
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LAMPIRAN 14 

 

Analisis Hipotesis Kedua 

 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics

30 ,01 916,94 254,3038 279,70830

30 77,58 90,65 82,9843 3,71616

30 ,01 ,96 ,1738 ,21309

30 2E+009 2E+013 3E+012 5,517E+012

30 25,76 34,90 30,8052 2,20987
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Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Uji Normalitas Sebelum Ditransformasi 

 

Variables Entered/Removedb
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LAMPIRAN 16 

 

 

 

Uji Multikolinearitas Sebelum Ditransformasi 

 

 

 

 

Coefficientsa
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LAMPIRAN 17 

 

 

 

Uji Autokorelasi Sebelum Ditransformasi 

 

 

 

Model Summaryb
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Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: Yb. 
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Uji Heterokedastisitas Sebelum Ditransformasi 

 

 

 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: Y
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Uji Normalitas Sesudah Ditransformasi 

 

Variables Entered/Removedb

Size,

Growth,

Indeks,

Assets
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LnYb. 

 
 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30

,0000000

1,90941818

,169

,122

-,169

,926

,358

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,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. 
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Observed Cum Prob
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: LnY

 
 

 

 

 

 

 

 

Regression Standardized Residual
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Histogram

Dependent Variable: LnY

Mean =1.76E-15

Std. Dev. =0.928


N =30
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Uji Multikolinearitas Sesudah Ditransformasi 

 

 

 

Coefficientsa

17,178 10,712 1,604 ,121

-,096 ,111 -,173 -,863 ,397 ,858 1,165

-,156 2,274 -,016 -,069 ,946 ,621 1,610

1,33E-013 ,000 ,358 1,797 ,084 ,871 1,148

-,158 ,228 -,170 -,695 ,493 ,575 1,739

(Constant)

Indeks

Assets

Growth

Size

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LnYa. 
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Uji Autokorelasi Sesudah Ditransformasi 

 

 

Model Summaryb

,370a ,137 -,002 2,05651 1,989

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: LnYb. 
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Uji Heterodekastisitas Sesudah Ditransformasi 

 

 

 

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: LnY

 
 

 

Uji Glejser 

 

Coefficientsa

-12,056 7,741 -1,558 ,132

,098 ,080 ,246 1,221 ,233

1,946 1,643 ,281 1,185 ,247

-6,4E-014 ,000 -,239 -1,193 ,244

,161 ,165 ,241 ,976 ,338

(Constant)

Indeks

Assets

Growth

Size

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Absresa. 
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Uji F Sesudah Ditransformasi 

 

 

ANOVAb

16,721 4 4,180 ,988 ,432a

105,730 25 4,229

122,451 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: LnYb. 
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Koefisien Determinasi Sesudah Ditransformasi 

 

 

 

Model Summaryb

,370a ,137 -,002 2,05651 1,989

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Size, Growth, Indeks, Assetsa. 

Dependent Variable: LnYb. 
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Uji t Sesudah Ditransformasi 

 

 

 

Coefficientsa

17,178 10,712 1,604 ,121

-,096 ,111 -,173 -,863 ,397 ,858 1,165

-,156 2,274 -,016 -,069 ,946 ,621 1,610

1,33E-013 ,000 ,358 1,797 ,084 ,871 1,148

-,158 ,228 -,170 -,695 ,493 ,575 1,739

(Constant)

Indeks

Assets

Growth

Size

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LnYa. 
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Tabel Durbin Watson 

 

 

 
 


