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ABSTRAK 
 
 Sebuah perusahaan didirikan bertujuan semata-mata untuk mencari 
keuntungan melalui peningkatan nilai perusahaan. Hal ini menjadi tugas manajer 
untuk mewujudkannya, karena semakin besar dan kompleksnya perusahaan 
sehingga pengelolaan perusahaan diserahkan kepada professional yang mengerti 
bagaimana meningkatkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran pemegang 
saham sebagai pemilik perusahaan dapat meningkat melalui peningkatan kinerja 
perusahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sangat mungkin terjadi 
yang didukung dengan struktur kepemilikan yang bervariasi di setiap perusahaan.   
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah corporate governance yang 
dianggap sebagai obat bagi konflik dalam perusahaan dan struktur kepemilikan  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Objek penelitian 
ini adalah perusahaan-perusahaan peserta CGPI (Corporate Governance 
Perception Index) periode 2002-2007. dengan menggunakan metode purposive 
sampling, didapatkan 31 perusahaan sebagai sampel penelitian. Alat uji yang 
digunakan adalah uji linier berganda. 

 Dari hasil uji t,  diperoleh nilai untuk variabel corporate governance t 
hitung sebesar -2,381 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 terletak di bawah 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel corporate governance berpengaruh 
positif terhadap skor corporate governance, pada tingkat signifikansi 5%. Maka 
dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan menolak Ho1. Untuk variabel struktur 
kepemilikan diperoleh nilai hitung sebesar -1,340 dan nilai signifikansi sebesar 
0,183, hasil ini berada di atas 0,05, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa 
struktur kepemilikan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, pada 
tingkat signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan menerima 
Ho2. 

Dari hasil uji F nilai signifikansinya sebesar 0,047 dan nilai F 3,128, 
maka Maka dapat disimpulkan bahwa skor corporate governance, dan struktur 
kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. R square 
menunjukkan angka 0,049, hal ini berarti 49% dapat dijelaskan oleh variasi dari 
kedua variabel terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan sisanya (100% - 49% = 
51%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 
persamaan tersebut di atas. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
� alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

� ba‘ �� - 

� Ta' �� - 
� sa ��� s (dengan  titik di atas) 

� jim �� - 
� ha‘ ��� h (dengan titik di bawah) 

� Kha' 	�� - 
� dal 
� - 
	 zal �� Z  (dengan titik di atas) 

 Ra‘ �� - 
� zai �� - 

� sin � - 
 Syin �� - 
� sad ��� S (dengan titik di bawah) 

� dad ��� d (dengan titik di bawah) 
� ta' ��� t (dengan titik di bawah) 

� za' ��� z (dengan titik di bawah) 
� ‘ain �� koma terbalik 
� gain �� - 
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� fa‘ �� - 
� qaf �� - 

� kaf 	� - 
� lam �� - 

� mim �� - 
� nun �� - 
� wawu �� - 

�� Ha’ �� - 

� hamzah ��
apostrof (tetapi tidak 
dilambangkan apabila 
ter-letak di awal kata) 

� ya' �� - 
 

2.  Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

   �  Fathah          a       a 

�����  Kasroh          i        i 

������   D{ammah         u        u 

Contoh: 

    ��� - kataba   ��	
�- ya�habu 

  �� - su’ila       �����- �ukira 
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b.  Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama      Huruf Latin  Nama 

�������   Fathah dan ya              ai                 a dan i 

���������������Fathah dan wawu       au                 a dan u 

Contoh: 

  ��� - kaifa    ��	 - haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda Nama                 Huruf Latin              Nama 

����������  Fathah dan alif atau ya             a  a dengan garis di atas 

  

� Kasrah dan ya                               i            i dengan garis di atas 
������������ dammah dan wawu                     u  u dengan garis di atas 

Contoh: 

   ��� - q�la        �� - q�la 

 ���� - ram�   �� � - yaq!lu 

4.  Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

a. Ta Marbutah hidup 

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah (t).  
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b. Ta’ Marbutah mati 

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah (h) 

Contoh: "#$% - Talhah  

c.  Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan hah 

 Contoh: "&'(� ")�� - raudah al-Jannah 

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan  huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:  �&*+��- rabban� 

 *,-.�- nu’imma 
 

6.   Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu “��”.  Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas 

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang  yang diikuti 

oleh qomariyyah. 

a. Kata sandang yang  diikuti oleh huruf  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya  yaitu  “al” diganti huruf yang sama dengan  huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 



 xi 

Cotoh :      /*�(� – ar-rajulu 

       01�*2(� – as-sayyidatu 

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan  aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Bila diikuti oleh huruf  syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan  dengan tanda 

sambung (-)  

Contoh: ,$ (�  - al-qalamu   �3'(� -al-jal�lu 

 4�15(�     - al-bad�’u 

7.   Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa  alif. 

Contoh :  

  6�7 - syai’un   8��� - umirtu 

  9�&(� - an-nau’u  :�
;<= - ta’khu�!na 

8.   Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau 
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harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

  >��?��(����;��@(�A��:�����  - Wa innall�ha lahuwa khair ar-r�ziq�n atau  

  Wa innall�ha lahuwa khairur- r�ziqin 

�B�C(�����D(���E�<E��:  -  Fa ‘auf! al kaila wa al m�z�na atau 

   Fa ‘auful – kaila wal – m�zana 

 

9.  Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan   

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 

itu didahului oleh kata  sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 Contoh : 

 �����F��1C#����� -  wa m� Muhammadun ill� Ras!l 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pentingnya penerapan corporate governance marak 

diperbincangkan di Indonesia setelah terjadinya krisis pada tahun 1997. 

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada waktu itu berimbas pada 

krisis kepercayaan dan krisis keuangan dunia usaha. Kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas memungkinkan terjadinya manipulasi 

informasi oleh perusahaan.1  

Permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi, dirasa perlu 

adanya penerapan GCG adalah masalah keagenan. Adanya pemisahan 

kekuasaan antara principals atau pemegang saham dengan agents atau 

manajer sehingga menyebabkan munculnya asimetri informasi. Asimetri 

informasi ini antara lain disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara 

principals dan agents serta ketidaktepatan investor dalam melihat nilai 

ekonomi perusahaan dengan benar. Pemisahan kekuasaan ini merupakan 

salah satu langkah strategis yang diambil pemilik perusahaan untuk 

mengantisipasi kemungkinan semakin besar dan kompleksnya tantangan 

yang dihadapi perusahaan di masa yang akan datang.  

Manajer adalah pihak yang secara professional mampu 

menjalankan operasional perusahaan dibawah pengawasan pemilik 
                                                
 1 Endang S. Ningsih, “Hubungan Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan dan 
kompensasi manajemen sebagai model mediating,” Tesis Pasca Sarjana UGM Yogyakarta (2007), 
hlm. 4. 



 

 

2 

perusahaan. Mayoritas perusahaan di Indonesia, terdiri dari pemegang 

saham mayoritas yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Sehingga 

konflik yang terjadi adalah antara pemegang saham mayoritas dengan 

pemegang saham minoritas, karena tidak ada kebutuhan pengungkapan 

informasi perusahaan akibat tingkat kepercayaan yang tinggi antar anggota 

keluarga sekaligus dengan adanya kekuatan yang dimiliki memungkinkan 

pemegang saham mayoritas mempengaruhi manajer dalam mengambil 

kebijakan yang mungkin kurang memperhatikan kepentingan pemegang 

saham minoritas. Suad Husnan dalam penelitian Hastuti membuktikan 

bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan memberikan kontribusi 

yang lebih kepada manajer disbanding dengan perusahaan dengan struktur 

kepemilikan yang lebih terkonsentrasi.2 Hal ini mengindikasikan adanya 

moral hazard karena adanya kesempatan bagi manajer untuk melakukan 

manipulasi laba dengan lebih leluasa karena rendahnya pengawasan dari 

pemegang saham. Sehingga dengan diterapkannya konsep tata kelola 

perusahaan yang baik atau biasa disebut Good Corporate Governance 

diharapkan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah 

keagenan.  

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dianggap mampu 

meminimalisir terjadinya konflik keagenan, karena dalam GCG terdapat 

prinsip-prinsip yang dapat menjaga hubungan baik dan menjamin 

terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 
                                                

2 Theresia Dwi Hastuti, “Hubungan antara Corporate Governance dan Struktur 
Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan”, Simposium Nasional Akuntansi VII (Solo: 2005), hlm. 
239. 
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The Indonesian Institute for Corporate Governance mendefinisikan 

corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders yang lain.3 Penelitian yang dilakukan Mc. 

Kinsey & Co yang dikutip oleh Nur Sayidah, menunjukkan bahwa lebih 

dari 80 % investor bersedia membayar lebih untuk saham dengan 

perusahaan yang menerapkan GCG secara benar.4 Perhatian yang 

diberikan investor terhadap GCG sama besarnya dengan perhatian investor 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini karena penerapan GCG 

akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan 

menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan 

nilai perusahaan yang tercermin dalam kinerja perusahaan.  

Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG)5 oleh Menko Ekuin RI melalui SK 

                                                
 3 Nur Sayidah, “Pengaruh Kualitas Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan 
Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005),” Jurnal Akuntansi dan 
Auditing Indonesia, Vol. 11 (Juni 2007), hlm. 4. 
 
 4 Sukmawati Sukamulja, “Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak 
GCG terhadap Kinerja Perusahaan”, BENEFIT, Vol. 8 (Juni 2004), hlm. 1. 
 

5 Bulan November 2004, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menko Bidang 
Perekonomian Nomor KEP/49/NI.EKON/II/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional 
Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari sub-komite publik dan sub-komite korporasi.  
Dengan dibentuknya KNKG maka keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/06/2000 
yang juga mencabut keputusan Nomor KEP. 10/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan 
KNKCG dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Nomor KEP.10/M.EKUIN/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999.6 sebagai 

wujud dukungan penerapan corporate governance di Indonesia. Komite 

ini telah berhasil menyusun pedoman umum pelaksanaan Good Corporate 

Governance baik bagi perusahaan publik maupun BUMN di Indonesia. 

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance menjadi sebuah 

kewajiban bagi perusahaan karena pemerintah telah menyertakan 

perangkat pendukung corporate governance.  Namun sayangnya, masih 

banyak laporan mengenai rendahnya komitmen perusahaan di Indonesia 

untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.7   

Survei pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yang dilakukan oleh IICG (The Indonesian Institute for Corporate 

Governance) ini telah berlangsung sebanyak lima kali dan hasilnya 

dipublikasikan di majalah SWAsembada.  Survei ini bertujuan untuk 

mendorong penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan-

perusahaan di Indonesia, meningkatkan kualitas keterbukaan dalam 

pengungkapan informasi keuangan perusahaan, sekaligus untuk memberi 

penghargaan sosial kepada perusahaan yang telah menerapkan GCG.   

Publikasi ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan yang 

terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di BEI serta bersedia mengikuti 

                                                
6 Hary Suwandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Corporate 

Governance pada Bank Syariah: Studi Kasus di BRI Syariah Cabang Yogyakarta,” Skripsi UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007), hlm. 3. 

 
7 “Gulirkan Terus Good Corporate Governance,” www.swa.co.id,  tanggal akses 29 

November 2008.  
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Corporate Governance Perception Index (CGPI) berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan. Publikasi ini juga memberikan peringkat kepada 

perusahaan yang disurvei berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance dalam pengelolaannya. Sehingga diharapkan akan 

memberikan kontribusi yang positif bagi upaya mendorong pelaksanaan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan 

di Indonesia.  

Beberapa penelitian mengenai corporate governance memberikan 

bukti empiris bahwa variabel corporate governance merupakan faktor 

penting dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan.8  Good corporate governance juga memberikan suatu 

struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu 

perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring 

kinerja.9 Karena corporate governance memberi jaminan keuntungan dan 

keamanan atas dana yang ditanamkan di perusahaan tidak akan 

hilang/digelapkan oleh manajer perusahaan.  

Penelitian mengenai pengaruh Corporate Governance telah 

banyak dilakukan di Indonesia, akan tetapi penelitian mengenai pengaruh 

kualitas Corporate Governance terhadap kinerja menunjukkan hasil yang 

                                                
8 Penelitian tentang corporate governance telah banyak dilakukan baik di luar negeri 

maupun di Indonesia, diantaranya oleh Bernard S. Black, Andrei Schleifer, La Porta, Leora F. 
Klaper untuk penelitian di luar negeri, sedangkan di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Vigo 
Arland, Sukmawati Sukamulya, Shiddiq Nur Rahardjo dan Deni Darmawati. 

 
 9 Deni Darmawati, dkk. “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja,” Jurnal Riset 
Akuntansi Vol.8 No. 1 (Januari, 2005), hlm. 70. 
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masih beragam. Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan 

oleh Darmawati, dkk. menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan.10  

Laporan pendahuluan dari komite Hampel seperti dikutip oleh Short dkk. 

Dalam penelitian Darmawati menyatakan bahwa tidak adanya bukti yang 

kuat mengenai hubungan antara kesuksesan dan corporate governace 

penting untuk diakui.11 Namun Mc Kinsey & Co seperti dikutip Nur 

Sayidah melakukan survei yang hasilnya menunjukkan bahwa para 

investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat 

buruk dalam CG.12 Perhatian investor mengenai GCG sama besarnya 

dengan perhatian investor terhadap kinerja suatu perusahaan. 

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka penyusun tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Corporate 

Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan 

Publik” (Studi Kasus Perusahaan Peserta Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) tahun 2002-2007). 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Ibid.,  79. 
 

 11 Ibid., hlm. 3. 
 

12 Nur Sayidah, “ Pengaruh Kualitas…, hlm. 2.  
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B. Pokok Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh kualitas corporate governance terhadap 

kinerja perusahaan publik pada perusahaan peserta CGPI tahun 2002-

2007? 

2. Apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja 

perusahaan publik pada perusahaan peserta CGPI tahun 2002-2007? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas 

sekaligus untuk memperjelas analisis penelitian, maka penelitian ini 

dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Obyek yang diteliti adalah perusahaan peserta survey IICG (The 

Indonesian Institute for Corporate Governance) 2002-2007 yang 

tergabung dalam CGPI  (Corporate Governance Perception Index) 

tahun 2002-2007.  

2. Kualitas yang dimaksud adalah kualitas corporate governance yang 

berupa skor/indeks corporate governance perusahaan yang 

penilaiannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh IICG sebagai 

lembaga yang melakukan survei.  
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3. Struktur kepemilikan yang dimaksud adalah struktur kepemilikan 

menyebar dan terkonsentrasi . 

4. Kinerja perusahaan yang dimaksud adalah Tobin’s q sebagai ukuran 

penilaian pasar. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji dan mengetahui pengaruh kualitas corporate governance 

terhadap kinerja pada perusahaan publik peserta CGPI periode 2002-

2007. 

2. Menguji dan mengetahui pengaruh struktur kepemilikan pada 

perusahaan publik peserta CGPI periode 2002-2007. 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi motivasi 

penerapan corporate governance. 

2. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman 

tentang kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di CGPI 

sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penerapan good 

corporate governance. 

3. Sedangkan bagi emiten dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja 

keuangan perusahaan.  

4. Bagi investor dan calon investor, dengan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan 
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pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi. 

5. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan 

pada perusahaan yang terdaftar di CGPI. Selain itu penelitian ini 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan corporate 

governance. 

 

E. Telaah Pustaka 

Beberapa studi yang meneliti mengenai corporate governace telah 

banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian 

mengenai corporate governance yang dilakukan di luar negeri diantaranya 

adalah penelitin yang dilakukan oleh Brown dan Caylor yang dikutip oleh 

Nur Sayidah menghubungkan Gov-Score dengan kinerja operasional, 

penilaian perusahaan dan pembayaran kepada pemegang saham yang 

hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan governance yang lebih 

baik secara relatif lebih menguntungkan, bernilai dan banyak melakukan 

pembayaran kas ke pemegang saham.13 Kemudian Klapper dan Love 

menguji hubungan corporate governance dengan proteksi investor dan 

kinerja perusahaan di pasar modal sedang berkembang.14 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan corporate governance yang lebih 
                                                

13 Ibid., hlm. 6 
 
14 Ibid., hlm. 5 
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baik mempunyai penilaian pasar yang lebih tinggi. Hasil ini konsisten 

dengan temuan Gompers dan survei yang dilakukan oleh Mc Kinsey & 

Co.15 Meskipun laporan pendahuluan dari komite Hampel pada tahun 1997 

seperti dikutip oleh Short dkk dalam penelitian Nur Sayidah menyatakan 

bahwa tidak adanya bukti yang kuat mengenai kesuksesan dan corporate 

governance penting untuk diakui, walaupun ada kepercayaan good 

governance dapat meningkatkan prospek perusahaan.16  

Sedangkan di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Darmawati 

dan Rahayu.  Kesimpulan yang diperoleh adalah corporate governance 

secara statistik,  signifikan mempengaruhi kinerja operasi perusahaan 

(ROE) dan corporate governance secara statistik tidak mempengaruhi 

kinerja pasar perusahaan.17 Sukamulja meneliti pengaruh good corporate 

governance terhadap kinerja, yang menunjukkan bahwa penerapan good 

corporate governance mempengaruhi nilai pasar perusahaan yang 

diproksikan dengan Tobin’s Q.18 

Hastuti yang meneliti hubungan antara good corporate governance 

dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan, hasilnya menunjukkan 

bahwa untuk dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik dalam 

                                                
15 Ibid., hlm. 5 
 

 16 Nur Sayidah, “Pengaruh Kualitas Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan 
Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005),” Jurnal Akuntansi dan 
Auditing Indonesia Vol. 11 No. 1 (Juni, 2007), hlm. 5. 
 

17 Deni Darmawati dkk.,  “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan,” 
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 8 No. 1 (Januari, 2005), hlm. 404. 

 
18 Sukmawati Sukamulja, “ Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak 

GCG Terhadap Kinerja Perusahaan,” BENEFIT, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2004), hlm. 21. 
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pengelolaan perusahaan harus menerapkan pilar-pilar good corporate 

governance yang diproksikan dengan variabel disclosure namun dalam 

penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q.19 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini merupakan 

replikasi atas penelitian sebelumnya, dengan menggunakan event publikasi 

CGPI tahun 2002 sampai tahun 2007. Penelitian ini menggunakan skor 

CGPI sebagai ukuran kualitas Corporate Governance dan struktur 

kepemilikan yang ditunjukkan dengan struktur kepemilikan menyebar dan 

terkonsentrasi sebagai variabel independen, sedangkan kinerja diukur 

dengan Tobin’s Q. 

  

F. Kerangka Teoritik 

Penerapan Good Corporate Governance tidak terlepas dari teori 

yang terkait dengan pengelolaan perusahaan, yaitu Agency Theory (teori 

keagenan). Menurut teori ini, agen harus menggunakan keahlian, 

kebijaksanaan, itikad baik dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam 

memimpin perusahaan.20 Namun dalam prakteknya, timbul masalah 

keagenan (agency problem) yang diantaranya dipicu oleh adanya 

perbedaan kepentingan yang didukung oleh moral hazard dan asimetri 

                                                
19 Theresia Dwi Hastuti, “Hubungan antara Good Corporate Goverance dan Struktur 

Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan,” Simposium Nasional Akuntansi VIII (September, 
2005), hlm. 238. 

 
20 Indra S. dan Ivan Y, “Penerapan Good Corporate Governance: Mengsampingkan Hak-

hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha,” (Jakarta:Prenada Media Group, 2006), hlm. 2.  
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informasi antara pemegang saham, manajer dan pihak lain yang 

berkepentingan.  

Perbedaan kepentingan ini terjadi karena orientasi pemegang 

saham yang lebih mengharapkan return atas investasi yang mereka 

tanamkan sementara manajer berkepentingan terhadap kompensasi dan 

kemakmuran individu. Agen atau manajer harus bisa mengesampingkan 

kepentingan pribadinya karena apabila yang terjadi sebaliknya maka hal 

ini akan memicu konflik dalam perusahaan. Ketika manajer mengejar 

insentif demi kepentingannya sendiri atas biaya pemegang saham maka hal 

ini akan menimbulkan asimetri informasi yang diperparah dengan 

ketidakmampuan pemegang saham dalam melihat nilai ekonomi 

perusahaan yang sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini maka perusahaan 

harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memonitor kerja manajer 

agar tidak keluar dari jalur yang telah disepakati. Atau dengan cara 

melibatkan manajer dalam struktur kepemilikan saham perusahaan dengan 

porsi tertentu, sehingga manajer akan mempunyai rasa memiliki dan 

menjaga kelangsungan perusahaan.  

Selain itu permasalahan yang timbul juga disebabkan oleh struktur 

kepemilikan, ketidakselarasan kepentingan antara dua kelompok 

memungkinkan terjadinya konflik antara kelompok pemilik perusahaan 

yaitu controlling yang biasanya memiliki mayoritas saham perusahaan 

dengan minoritas pemegang saham. Suad Husnan dalam penelitian 

Theresia, menyatakan bahwa kepemilikan yang menyebar lebih 
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memberikan kontribusi bagi manajer dibanding kepemilikan 

terkonsentrasi.21 Karena manajer labih leluasa dalam mengambil 

keputusan tanpa adanya pengaruh dari mayoritas pemegang saham, namun 

hal ini berdampak negatif pada pengelolaan laba karena rendahnya control 

perusahaan sehingga mendorong perusahaan melakukan manipulasi laba 

atau biasa disebut dengan earnings management.22 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan syarat bagi 

perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan investor di pasar modal.23 

Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat investor dan calon 

investor hanya menanamkan uangnya pada perusahaan yang dapat 

memberi rasa ”aman” atas investasi yang telah dilakukannya, karena 

perusahaan dengan corporate governance yang baik akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan yang berarti kemakmuran para pemegang 

saham juga meningkat. Visi, misi, strategi yang digunakan perusahaan, 

nilai-nilai dan kode etik yang jelas memastikan adanya kepatuhan seluruh 

jajaran perusahaan, terdapat kebijakan untuk menghindari benturan 

kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat, risiko 

perusahaan yang dikelola dengan baik dan sistem pengendalian dan 

monitoring yang baik.24 Hal inilah yang menyebabkan munculnya konsep 

                                                
21 Ibid., hlm. 239. 
 
22 Ibid., hlm. 241. 
 
23 Nur Sayidah, “Pengaruh Kualitas Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan 

Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003, 2004, 2005),” Jurnal Akuntansi dan 
Auditing Indonesia Vol. 11 No. 1 (Juni 2007, 2007), hlm. 4. 

 
24 Nur Sayidah, “Pengaruh ……hlm. 5. 
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tata kelola perusahaan yang baik dan dikenal secara umum sebagai 

mekanisme Good Corporate Governance.  

 

G. Hipotesis 

 
H1 :  Kualitas corporate governance berpengaruh positif dan  

                        signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

H2 :  Struktur kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan  

                        terhadap kinerja perusahaan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat 

applied research, merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi 

teori untuk memecahkan permasalahan tertentu.25 Sifat penelitian ini 

adalah studi kausalitas yang mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat.26 Kualitas corporate governance 

diproksikan dengan skor CGPI (Corporate Governance Perception 

Index) yang dikeluarkan oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate 

Governance) dan struktur kepemilikan merupakan variabel independen 

                                                
25 Mudrajat Kuncoro, “Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi,” (Jakarta: Erlangga, 

2003), hlm. 6. 
 
26 Mudrajat Kuncoro, “Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan 

Ekonomi,” ed. II, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004) , hlm. 16. 
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yang diproksikan dengan struktur kepemilikan menyebar dan 

terkonsentrasi atau lebih dari 20%, sesuai dengan ketetapan 

BAPEPAM tentang besarnya porsi kepemilikan terkonsentrasi. Kinerja 

pasar diproksikan dengan Tobin’s Q. 

Objek penelitian ini adalah keputusan keuangan yang terdiri 

nilai pasar ekuitas, nilai buku utang dan nilai buku total aktiva,serta 

kualitas corporate governance yang diproksikan dengan skor CGPI 

yang diperoleh dari IICG sebagai pihak yang melakukan penelitian 

tentang kualitas corporate governance perusahaan-perusahaan publik 

di Indonesia. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini digunakan sampel perusahaan yang diteliti 

kualitas corporate governance-nya oleh IICG pada tahun 2002-2007. 

Metode yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut 

paut yang erat dengan populasi yang diketahui  sebelumnya. Dengan 

kata lain, unit yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.27 Kriteria yang 

ditentukan untuk pengambilan sampel adalah: 

a. Perusahaan yang masuk dalam daftar peserta CGPI tahun 2002-

2007. 

                                                
27 Nurul Zuriah, ”Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,” (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), hlm. 124. 
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b. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan per 31 desember 

setiap tahun pengamatan.  

c. Laporan keuangan yang diterbitkan memuat unsur-unsur variabel 

closing price di akhir tahun, jumlah saham biasa yang beredar, 

aktiva lancar, total aktiva, hutang lancar, hutang jangka panjang, 

nilai buku, dan struktur kepemilikan perusahaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang 

didapatkan peneliti secara  tidak langsung dari obyek penelitian.28 Data 

yang digunakan adalah data sekunder bersifat kuantitatif berupa rasio-

rasio laporan keuangan yang terbit setiap akhir periode laporan 

keuangan. Data diperoleh dari D3 UGM, ICMD (Indonesian Capital 

Market Directory) dan dari situs www.iicg.org. 

4. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Independen 

1) Variabel Independen dalam penelitian ini diukur dengan 

kualitas corporate governance sesuai dengan kriteria 

penilaian yang dikeluarkan oleh IICG dan berdasarkan 

prinsi-prinsip dasar good corporate governance. 

                                                
28Syamsul Hadi, “Metode Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan”, 

(Yogyakarta: Ekonisia,2006 ) hlm.41.  
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2) Struktur kepemilikan perusahaan diwakili dengan proporsi 

kepemilikan oleh variable dummy, 1 untuk kepemilikan 

terkonsentrasi (mayoritas) dan 0 untuk kepemilikan 

menyebar. 

b. Variabel Dependen 

Kinerja pasar perusahaan, yang diukur dengan rumus Tobin’s Q29. 

TA
DEBTMVE

sQTobin
)(

'
+=  

MVE  = harga penutupan saham di akhir tahun X banyaknya    

                saham biasa yang beredar 

DEBT = (utang lancar-aktiva lancar) + nilai buku sediaan + utang  

               jangka panjang 

TA  = nilai buku total aktiva  

5. Teknik Analisa Data 

a. Pengujian Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.30 Uji 

                                                
29 Deni,…..hlm74. 
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normalitas dapat diuji dengan menggunakan uji Kolmogorof Smirnov 

dengan membuat hipotesis:31 

Ho = Data residual berdistribusi normal 

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal 

Pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > dari 0,05 maka Ho diterima 

Jika probabilitas < dari 0,05 maka Ho ditolak 

2) Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).32 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota data runtut waktu 

atau antara space untuk data cross section. Untuk mendeteksi adanya 

autukorelasi dilakukan melalui uji run test. Run test digunakan untuk 

melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak 

(sistematis).33 

Ho  : residual (res_1) random (acak) 

HA : residual (res_1) tidak random 

 

                                                                                                                                 
30 Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,” Edisi 3 

(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 114. 
 
31 Ibid., hlm. 96. 
 
32 Ibid., hlm. 95 
 
33 Ibid., 103.  
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3)  Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor) sebagai lawannya.34 Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Nilai tolerance yang kecil sama dengan VIF yang 

tinggi ( karena VIF = 1/Tolerance). Nilai Cut Off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah tolerance <0,10 

atau sama dengan nilai VIF>10. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya.35 Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian ini menggunakan uji 

Park apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut 

signifikansi secara statistic, hal ini menunjukkan bahwa dalam data 

model empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas, dan 

                                                
34 Ibid., hlm. 91.  
 
35 Ibid., hlm. 108. 
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sebaliknya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas.36 

b. Uji F 

Uji F statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara 

bersama-sama seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, langkah pengujian: 

Merumuskan Hipotesis 

H1: b1,b2 � 0 Terdapat pengaruh signifikan 

H2: b1,b2 � 0 Terdapat pengaruh signifikan 

Menentukan Kesimpulan 

Jika probabilitas > dari 0,05 maka Ho diterima 

Jika probabilitas < dari 0,05 maka Ho ditolak 

Model analisis yang digunakan untuk menguji Model Regresi yang 

dirumuskan adalah regresi linear berganda (multiple regression). 

Regresi linier berganda adalah teknik mengukur besarnya pengaruh 

variabel bebas (independent) terhadap variabel tergantung (dependent) 

dan memprediksi variabel tergantung (dependent) dengan 

menggunakan variabel bebas (independent). Dalam penelitian ini 

mempunyai variabel independent berupa: Kualitas Corporate 

Governance dan Struktur kepemilikan. Sedangkan yang menjadi 

variabel dependent adalah Kinerja Perusahaan yang diukur dengan 

Tobin’s Q sebagai pengukur kinerja pasar.  
                                                

36 Ibid., hlm. 105.  
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Formulasi yang digunakan adalah:37 

Y= a+ b1X1 + b2 X2 + e 

Keterangan:  

Y  = Variabel dependent (Tobin’s Q) 

a  = Koefesien konstanta 

b  = Koefesien regresi 

X1  = Skor CGPI 

X2  = Struktur kepemilikan 

e  = Estimasi error 

Untuk dapat mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Y) dapat dilihat dari 

koefesien determinasi (R2). Nilai koefesien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen (X) dalam menjelasan variasi variabel dependen (Y) amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen (X) berarti memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel Y.38 

c. Uji t Statistik 

Uji t Statistik dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

                                                
37 Syamsul Hadi, “Metodologi Penelitian……, hlm. 159. 
 
38 Ibid., hlm. 83. 
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Merumuskan Hipotesis 

H1: bi � 0 Terdapat pengaruh signifikan 

H2: bi � 0 Terdapat pengaruh signifikan 

Menentukan Kesimpulan 

Jika probabilitas >dari 0,05 maka Ho diterima 

Jika probabilitas <dari 0,05 maka Ho ditolak 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Seluruh rangkaian penelitian akan dilaporkan dengan sistematika 

sebagai berikut.  

Bab Pertama berisi bagian pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

Bab Kedua akan memuat landasan teori yang digunakan sebagai 

kerangka dalam proses penelitian. Bab ini menjelaskan konsep-konsep 

kunci yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: pengertian kinerja 

keuangan yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukur kinerja 

keuangannya sebagai variabel dependen serta corporate governance dan 

struktur kepemilikan sebagai variabel independen.  

Bab Ketiga memaparkan gambaran umum obyek penelitian yang 

terbagi dalam sub bab: The Indonesian Institute for Corporate Governance 
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(IICG) dan Beberapa Perusahaan Peserta Corporate Governance 

Perception Index (CGPI).  

Bab Keempat dipaparkan data-data penelitian serta penjelasan hasil 

analisis dan hasil pengujian statistiknya sesuai dengan metode dalam 

rencana penelitian. Sistematika uraian tersebut berupa data penelitian, 

pengujian data, analisis data serta interpretasi variabel. 

Terakhir, Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi 

kesimpulan penelitian dan saran.  
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BAB V 

KESIMPULAN PENELITIAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil uji, analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kualitas corporate governance hasil perhitungan koefisien regresi 

memperlihatkan nilai koefisien variabel skor CGPI -1,218 dengan 

nilai t hitung sebesar -2,381 dan nilai signifikansi sebesar 0,019 

terletak di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

corporate governance berpengaruh positif terhadap skor corporate 

governance, pada tingkat signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima dan menolak Ho1.  

2. Struktur kepemilikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q 

sebagai ukuran kinerja pasar. Hal ini dapat dilihat dari struktur 

kepemilikan yang mempunyai koefisien regresi sebesar -0,414 

dengan nilai t hitung sebesar -0,258 dan nilai signifikansi sebesar 

0,798, hasil ini berada di atas 0,05, sehingga hal ini 

mengindikasikan bahwa struktur kepemilika tidak berpengaruh 

positif terhadap skor corporate governance, pada tingkat 

signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha2 ditolak dan 

menerima Ho2. 
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B. Saran  

1. Untuk penelitian selanjutnya, agar menambah variabel independen 

misalnya dengan kinerja saham atau return saham agar hasil yang 

didapatkan lebih akurat, mengingat hasil dari Adjusted R Square dalam 

penelitian ini hanya sebesar 0,33 dan nilai R Square sebesar 0,49. 

2. Memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih valid dan 

up to date.  

3. Keterbatasan penelitian ini adalah karena masih sedikitnya perusahaan 

peserta survei CGPI dan bersemangat menegakkan Good Corporate 

Governance. 
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Sampel Perusahaan 

No. Perusahaan No. Perusahaan 
1 PT BAKRIELAND DEVELOPMENT 17 PT BFI FINANCE INDONESIA 

2 PT PANORAMA TRANSPORTASI 18 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL 

3 PT BAKRIE & BROTHERS 19 PT TRIMEGAH SEKURITAS 

4 PT BANK NISP 20 PT ADHI KARYA 

5 PT CITRA MARGA NUSAPHALA 
PERSADA 

21 
PT BANK CENTRAL ASIA 

6 PT WIJAYA KARYA 22 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS 

7 PT BANK BUMIPUTERA 23 PT UNITED TRACTORS 

8 PT BANK PERMATA 24 PT ASTRA INTERNATIONAL 

9 PT BNI 1946 25 PT KALBE FARMA 

10 PT INDOSAT 26 PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM 

11 PT ASTRA GRAPHIA 27 PT DANKOS LABORATORIES 

12 PT BIMANTARA CITRA 28 PT TELKOM 

13 PT BANK NIAGA 29 PT ASTRA AGRO LESTARI 

14 PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL 30 PT ANEKA TAMBANG 

15 PT BANK CIMB NIAGA 31 PT UNILEVER INDONESIA 

16 PT BANK MANDIRI   
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

31
.0000000

.30697691
.211
.211

-.154
1.173

.128

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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Runs Test

-,10283
15
16
31
12

-1,457
,145

Test Valuea

Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Mediana. 
�

�
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Coefficientsa

.937 1.067

.937 1.067
Log_CGPI
Struktur Kepemilikan

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Log_Tobinskia. 
�

�

�� �������������������

�

Coefficientsa

2.184 .727 3.003 .003
-.388 .322 -.112 -1.206 .230
.227 .258 .082 .879 .381

(Constant)
Log_CGPI
Struktur Kepemilikan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS_UTa. 
�

�
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ANOVAb

26.069 2 13.034 3.128 .047a

504.132 121 4.166
530.201 123

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan, Log_CGPIa. 

Dependent Variable: Log_Tobinski_2002b. 
 

 

Model Summary

.222a .049 .033 2.04117
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan, Log_CGPIa. 
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Coefficientsa

7.048 1.156 6.094 .000
-1.218 .511 -.218 -2.381 .019
-.550 .411 -.123 -1.340 .183

(Constant)
Log_CGPI
Struktur Kepemilikan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Log_Tobinskia. 
�

�
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