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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Data Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis statistik yang menggunakan persamaan regresi berganda. Analisis data 

dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel, 

selanjutnya dilakukan pengujian asumsi dan regresi linear berganda. 

Pengujian asumsi klasik dan regersi linear berganda dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS Version 22 for Windows. Prosedur ini dimulai 

dengan memasukkan variabel-variabel penelitian ke program SPSS tersebut dan 

menghasilkan output-output sesuai metode analisis data yang telah ditentukan. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 13 perusahaan yang 

memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini yang diamati selama 

periode 2010-2012. 

1.2 Analisis Hasil Penelitian 

Data penelitian dikumpulkan untuk diolah, kemudian akan dianalisis untuk 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 

statistik yang menggunakan regresi linear berganda. 

1.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dari suatu data yang diliat dari jumlah sampel, nilai minimum, 
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nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-

masing variabel. Pada tabel 4.1 berikut ini dijelaskan statistik penelitian : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

K.Institusional 39 5,26 96,92 61,9167 24,32857 

K.Independen 39 ,250 ,600 ,41558 ,090998 

K.Audit 39 ,167 ,400 ,31496 ,053228 

R.Saham 39 -,114 ,106 ,00405 ,041944 

Valid N (listwise) 39     

Sumber: diolah peneliti, 2014 

Tabel 4.1 diatas menunjukkan pengukuran statistik deskriptif 

terhadap mekanisme GCG yang diproyeksikan ke dalam tiga variabel 

yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan 

komite audit. 

 Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum 

5,26 dan nilai maksimum 96,92 dengan nilai rata-rata sebesar 

61,9167 sedangkan standar deviasinya adalah 24,32857. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel kepemilikan 

institusional tergolong baik. 

 Variabel proporsi dewan komisaris independen menunjukkan nilai 

minimum 0,250 dan nilai maksimum 0,600 dengan nilai rata-rata 

sebesar 0,41558 sedangkan standar deviasinya adalah 0,090998. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel 

proporsi dewan komisaris independen tergolong baik karena standar 

deviasinya dibawah 2,5 
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 Variabel komite audit menunjukkan nilai minimum 0,167 dan nilai 

maksimum 0,400 dengan nilai rata-rata sebesar 0,31496 sedangkan 

standar deviasinya 0,053228. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebaran data variabel komite audit tergolong baik karena 

standar deviasinya dibawah 2,5. 

 

1.2.2 Pengujian Asumsi Klasik 

1.2.2.1   Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah 

dalam model penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. 

Untuk menguji apakah penelitian memiliki distribusi normal atau 

tidak dapat dideteksi melalui 2 cara yaitu analisis grafik dan 

analisis statistik. (Ghozali, 2005:110) 

a. Analisis Grafik 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika 

data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogram 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 

Uji Normalitas Pendekatan Grafik 

Sumber: diolah peneliti, 2014 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis garis diagonal dan penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau 

memenuhi asumsi normalitas. Hal ini juga dapat dilihat dari 

histogram dalam gambar 4.2 berikut : 
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Gambar 4.2 

Uji Normalitas Pendekatan Histogram 

Sumber : diolah peneliti, 2014 

Pada grafik histogram diatas terlihat bahwa variabel 

keputusan berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh 

distribusi data tersebut tidak terlalu menceng ke kanan atau ke 

kiri. 

b. Uji Statistik 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah model 

regresi, variabel pengganggu atau residual distribusi normal. 

Untuk ini dilakukan uji One Sample Kolmogorov Smirnov 

Test. Hasil pengujian seperti yang terlihat pada tabel 4.2 

berikut : 
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Tabel 4.2 

Uji Statistik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,03619124 

Most Extreme Differences Absolute ,097 

Positive ,079 

Negative -,097 

Test Statistic ,097 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: diolah peneliti, 2014 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan model 

kolmogorov-smirnov seperti yang terdapat pada tabel 4.2 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200 

(diatas nilai signifikan 0.05). 

 

1.2.2.2  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya 

(Ghozali, 2005:95). Pendeteksian autokorelasi pada kasus ini 

digunakan uji Durbin-Watson dengan hasil pengujian 

autokorelasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,505
a
 ,256 ,192 ,037710 1,301 

a. Predictors: (Constant), K.Audit, K.Institusional, K.Independen 

b. Dependent Variable: R.Saham 

Sumber : diolah peneliti, 2014 

 

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan nilai statistik Durbin 

Watson (DW) sebesar 1,301. Nilai ini kemudian dibandingkan 

dengan nilai tabel Durbin Watson yang menggunakan 5% dengan 

jumlah sampel 39 dan jumlah variabel independen sebanyak tiga 

variabel dan variabel dependen sebanyak satu variabel. 

Pada tabel Durbin Watson diperoleh nilai batas atas (dU) = 

1,32827 dan nilai batas bawah (dL) = 1,65754. Oleh karena itu, 

nilai DW lebih kecil dari dU dan dL (1,301 < 1,32827 < 

1,65754), dapat disimpulkan bahwa positif terdapat autokorelasi. 

Pada tabel diatas diperoleh nilai R Square sebesar 0,256 

berarti 25,6% ketiga variabel independen dapat dijelaskan, dan 

sisanya sebesar 74,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

1.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini, untuk melihat ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji scatterplot. 

Apabila scatterplot menunjukkan sesuatu yang membentuk pola 
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maka dapat dikatakan terjadi homokedastisitas. Hasil uji 

heterokedastisitas dengan menggunakan uji scatterplot adalah 

sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 4.3 

Uji heteroskedastisitas 

Sumber : diolah peneliti 2014 

 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acakserta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi. Dengan demikian model 

ini layak digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan 

mekanisme GCG terhadap return saham pada perusahaan yang 

listing di BEI berdasarkan masukan variabel independen 
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kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen 

dan komite audit. 

 

1.2.2.4 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

multikolinearitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Menurut Ghozali (2005:91), nilai 

Cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 5. 

Pada tabel 4.4 berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas : 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,043 ,044  -,971 ,338   

K.Institusional ,001 ,000 ,495 3,313 ,002 ,953 1,049 

K.Independen -,083 ,069 -,179 -1,192 ,241 ,943 1,061 

K.Audit ,091 ,116 ,116 ,785 ,438 ,983 1,018 

a. Dependent Variable: R.Saham 

 

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari tiga 

variabel independen yaitu kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris independen, dan komite audit adalah < 5. Selain 
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itu nilai toleransi untuk variabel independen lebih dari 0,1 

(tolerance > 0,1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dalam model penelitian ini tidak dapat multikolinearitas. 

1.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang pengaruh variabel independen secara parsial dan simultan. Hasil 

analisis regresi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini : 

 

Tabel 4.5 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,043 ,044  -,971 ,338 

K.Institusional ,001 ,000 ,495 3,313 ,002 

K.Independen -,083 ,069 -,179 -1,192 ,241 

K.Audit ,091 ,116 ,116 ,785 ,438 

a. Dependent Variable: R.Saham 

Sumber : diolah peneliti, 2014 

 

Dari tabel 4.5 diatas menyatakan bahwa variabel kepemilikan 

institusional, variabel kepemilikan independen berpengaruh negatif 

terhadap return saham, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan 

variabel komite audit berpengaruh positif terhadap return saham. 

Berdasarkan output-output tersebut maka rumus persamaan 

regresinya adalah : 

Y = -0,043 + 0.001 KI1 – 0,083 KI2 + 0,091 KA 
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1. Konstanta sebesar -0,043 menyatakan bahwa apabila tidak ada variabel 

independen atau bernilai 0  maka nilai return saham adalah bernilai 

negatif sebesar -0,043. Nilai tersebut menunjukkan Return Saham 

sebagai ukuran kinerja saham akan ada meskipun tidak dipengaruhi 

oleh variabel GCG 

2. Koefisien regresi kepemilikan institusional (β1) sebesar 0,001 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1% 

akan diikuti oleh kenaikan return saham sebesar 0,001 dengan asumsi 

variabel lain tetap 

3. Koefisien regresi proporsi dewan komisaris independen (β2) sebesar -

0,083 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional 

sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan return saham sebesar -0,083 

dengan asumsi variabel lain tetap 

4. Koefisien regresi komite audit (β3) sebesar 0,091 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan komite audit sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan return 

saham sebesar 0,091 dengan asumsi variabel lain tetap 

5. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu 

 

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi diatas, pada penelitian ini 

pengaruh variabel GCG terhadap variabel return saham, hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa hal berikut: 

a. Tingkat kepemilikan institusional dimana semakin besar kepemilikan 

modal, semakin besar pula keterlibatan pemilik modal tersebut terhadap 

pembenahan struktur audit GCG, pengelolaan perusahaan dan juga 

pengendalian sistem tata kelola perusahaan baik itu secara intern maupun 

ekstern. 
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b. Variabel proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh 

negatif  dimana didalam strukturnya menunjukkan rendahnya kesadaran 

komite dalam menerapkan GCG. Mereka menerapkan bukan karena 

kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan saja. 

c. Variabel komite audit menunjukkan adanya hubungan positif terhadap 

return saham yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh komite audit 

dalam keterlibatannya mengelola serta auditing, baik itu berupa laporan 

finansial pemilik modal dan juga perusahaan, pengawasan terhadap tata 

kelola perusahaan dan juga pengawasan pengaruh keterlibatan manajer. 

 

1.2.4 Pengujian Hipotesis 

1.2.4.1 Uji Simultan (Uji F) 

Signifikansi model regresi secara simultan digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian 

ini dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

Tabel 4.6 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,017 3 ,006 4,004 ,001
a
 

Residual ,050 35 ,001   

Total ,067 38    

a. Dependent Variable: R.Saham 

b. Predictors: (Constant), K.Audit, K.Institusional, K.Independen 

Sumber : diolah peneliti, 2014 
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Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai F adalah 

4,004 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,001 lebih besar 

dibandingkan taraf signifikansi ∝ (0,05). Sedangkan Ftabel pada 

alpha 5% adalah 2,85. Oleh karena Fhitung > Ftabel dan tingkat 

signifikansinya 0,001 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu return saham. 

 

1.2.4.2 Uji Parsial (t-test) 

Untuk menguji hipotesis maka analisis statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel independen yaitu kepemilikan Institusional, proporsi 

dewan komisaris independen dan komite audit terhadap variabel 

dependen yaitu return saham. 

 

Tabel 4.7 

Uji Parsial (t-test) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) -,043 ,044  -,971 ,338    

K.Institusional ,001 ,000 ,495 3,313 ,002 ,465 ,489 ,483 

K.Independen -,083 ,069 -,179 -1,192 ,241 -,059 -,197 -,174 

K.Audit ,091 ,116 ,116 ,785 ,438 ,128 ,132 ,115 

a. Dependent Variable: R.Saham 

Sumber : diolah peneliti, 2014 
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas hasil uji t menunjukkan bahwa 

dari tiga variabel yang dimasukkan dalam model regresi 

diketahui : 

 Variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap return saham, hal ini terlihat dari 

nilai signifikan (0,002) dibawah (lebih kecil dari) 0,005. Dan 

nilai hitung thitung (3,313)  > ttabel 

 Variabel kepemilikan independen berpengaruh secara negatif 

dan tidak signifikan terhadap return saham, hal ini terlihat 

dari nilai signifikan (0,241) diatas (lebih besar dari) 0,05 dan 

nilai hitung thitung (-1,192) < ttabel 

 Variabel komite audit berpengaruh secara negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham, hal ini terlihat dari nilai 

signifikan (0,438) diatas (lebih besar dari) 0,05 dan nilai 

thitung (0,785) < ttabel 

 

1.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini memiliki tiga hipotesis yang diajukan untuk meneliti 

praktik return saham perusahaan yang listing di BEI. Hasil hipotesis-

hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

Hipotesis pertama (H1) adalah kepemilikan institusional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Dari hasil 

pengujian analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar 3,313 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,002 (p < 0,05) maka variabel kepemilikan 
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institusional berpengaruh positif signifikan terhadap return saham yang 

berarti Ha diterima dan H0 ditolak. 

Hipotesis kedua (H2) adalah kepemilikan independen berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Dari hasil pengujian 

analisis regresi diperoleh nilai thitung sebesar -1,192 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,241 (p > 0,05) maka variabel kepemilikan 

independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return 

saham yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak. 

Hipotesis ketiga (H3) adalah komite audit berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap return saham. Dari hasil pengujian analisis regresi 

diperoleh nilai thitung sebesar 0,785 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,438 

(p > 0,05) maka variabel komite audit berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak. 

Dalam penelitian  ini, nilai R square yang didapat sebesar 0.256 berarti 

25,6 % yang menunjukkan variabel independen GCG hanya memiliki skor 

25,6% terhadap return saham. Sedangkan sisanya sebesar 74,4 % dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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1.3 Pembahasan 

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap return saham  

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Farah (2009) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap return saham. Ini disebabkan karena 

kepemilikan saham institusional dapat membuat pemegang saham pada posisi 

kuat untuk mengendalikan manajemen secara efektif sehingga mampu 

membatasi perilaku oportunitis oleh manajer. Semakin besar kepemilikan 

saham tersebut, semakin besar juga pengaruh dan keterlibatan pemegang 

saham terhadap kinerja dan juga penerapan prinsip transparansi GCG dalam 

perusahaan. 

2. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap return saham 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa komposisi dewan kepemilikan independen berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap return saham yang terjadi. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah (2009) bahwa variabel proporsi 

dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap hasil return 

saham. Hal ini disebabkan karena peran dewan komisaris independen tidak 

dapat meningkatkan kualitas saham melalui fungsi monitoring atas pelaporan 

keuangan dan juga rendahnya kesadaran akan pentingnya sistem GCG 

terhadap peningkatan kualitas nilai perusahaan. Konsep yang di dasari 

pembentukan komisaris independen adalah berdasarkan prinsip kemandirian 

(Independency) dan akuntabilitas (Accountability), dimana jika kurang adanya 
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pengawasan dari komisaris independen bisa jadi akan ada beberapa tindakan 

penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik saham. 

3. Pengaruh komite audit terhadap return saham 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komposisi komite audit 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Hal ini membuktikan bahwa 

struktur komite audit yang diukur dari persentase jumlah anggota komite 

audit yang berasal dari luar perusahaan secara tidak langsung dapat 

mengurangi return saham yang beredar. Dengan adanya komite audit yg 

berasal dari luar perusahaan serta kurangnya keanggotaan komite audit ini 

menyebabkan berkurangnya kinerja auditing dalam perusahaan sehingga hal 

tersebut akan memberikan keleluasaan baik itu bagi manajer maupun pemilik 

modal untuk melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh manajer 

maupun pemilik modal. Kurangnya pertanggung jawaban (Responsibility) dan 

kehadiran (Independency) dari komite audit akan memunculkan kembali 

perbedaan kepentingan yang nantinya akan berujung pada turunnya nilai 

perusahaan terutama pada harga saham 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Farah 

(2009) yang menemukan bahwa keberadaan anggota komite audit independen 

kurang efektif terhadap return saham. Hal ini karena pengakuan komite audit 

oleh perusahaan hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi serta kriteria saja 

tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG dalam perusahaan. 
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Secara tidak langsung, variabel yang memiliki pengaruh negatif terhadap 

return saham kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal berikut : 

a. Rendahnya kesadaran emiten menerapkan GCG. Mereka menerapkan bukan 

hanya karena kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan saja 

b. Manajemen perusahaan belum tertarik kepada manfaat jangka panjang 

penerapan GCG. Mereka merasa dapat berjalan tanpa menggunakan GCG 

c. Manajemen perusahaan belum melihat adanya dampak finansial secara 

langsung 

d. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum 

menunjang perkembangan penerapan GCG. Misalnya ada perusahaan yang 

masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan 

bisa mengancam daya saing 

e. Pasar indonesia belum memperhatikan penerapan GCG di perusahaan atau 

penerapan GCG tidak bisa secara langsung atau jangka pendek tetapi 

membutuhkan waktu dan informasi tentang penerapan GCG dalam jangka 

beberapa tahun. 

 

1.4 Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan analisis hasil penelitian, diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan sebagai berikut : 

1. Ada lima prinsip GCG yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, 

Responsibilitas, Independensi, dan kewajaran. Penelitian ini tidak 

mencakup kelima prinsip tersebut. Prinsip yang terwakili dalam 

penelitian ini yaitu : prinsip indepedensi (kehadiran komisaris 
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independen dan komite audit) serta prinsip transparansi (struktur 

kepemilikan perusahaan) 

2. Data penelitian ini merupakan data kuantitatif yang diangkat dari 

laporan tertulis dari perusahaan. Sementara inti dari pelaksanaan 

mekanisme GCG adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan 

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari penelitian dari 

perusahaan yang memenuhi kriteria uji analisis, tidak semua 

perusahaan tercakup dalam penelitian ini 

 

 


