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KEBIJAKAN EDITORIAL  
 
Jurnal Akuntansi (JA) diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Kupang secara berkala setiap empat bulan yakni bulan Januari, Mei, dan 
September (tiga kali terbit setiap tahun). Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk mendokumentasikan 
dan mempublikasikan hasil-hasil studi empirik dan studi konseptual dalam bidang kajian akuntansi.  
JA menggunakan dua metode penelaahan. Penelaahan awal (initial review):  dilakukan oleh 
Dewan Penyunting untuk memastikan bahwa setiap naskah (artikel) yang diterima termasuk dalam 
topik penelitian dalam bidang kajian akuntansi dan struktur penulisan memenuhi persyaratan JA. 
Naskah yang tidak memenuhi kriteria minimum akan dikembalikan kepada penulis dengan 
catatan. Penelaahan mitra bestari (peer review):  jika naskah yang diterima telah sesuai dengan 
kriteria, maka akan ditelaah oleh mitra bestari (reviewers) yang berasal dari Dewan Penyunting atau 
mitra bestari lain sesuai dengan bidang kepakarannya. Keputusan akhir (Final decision):  
berdasarkan rekomendasi dari mitra bestari, Tim Penyunting akan memutuskan apakah sebuah 
naskah diterima, perlu revisi, atau ditolak. Keputusan akhir ini akan diberitahukan kepada penulis 
melalui surat elektronik (e-mail) bersama dengan catatan dari mitra bestari. Penentuan artikel yang 
dimuat dalam JA dengan mempertimbangkan: a) terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal; b) 
metodologi riset yang digunakan; dan c) signifikansi kontribusi hasil riset terhadap pengembangan 
profesi dan pendidikan dan bisnis.  
Artikel dapat dikirim ke editor JA kepada Ketua Dewan Penyunting melalui e-mail: 
jurnalakuntansi.unmuhkupang@gmail.com dengan subjek Artikel. 

 
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL 

Artikel yang akan dikirimkan penulis ke JA untuk dipublikasikan dapat mengikuti pedoman 
penulisan artikel JA sebagai berikut: 

Sistematika artikel setidaknya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 
Judul, Sub Judul, dan Sub anak judul. Judul ditulis dengan semua huruf  besar  times new 
roman, 12 pt, bold, centered, tidak lebih dari 20 kata (satu baris spasi kosong), tanpa diakhiri 
titik. Sub Judul diketik rata tengah, semua kata diawali huruf besar kecuali kata penghubung 
dan kata depan, semua diketik tebal tanpa diakhiri titik. Sub Anak Judul diketik rata kiri dan 
tebal, hanya kata pertama yang diawali huruf besar tanpa diakhiri dengan titik. 
 
Data Penulis.  Data penulis ditulis setelah judul dengan jenis huruf Times New Roman, ukuran 
font 12, italic, jarak baris 1. Semua nama peneliti yang memberi kontribusi yang signifikan 
dalam penelitian harus dicantumkan. Secara umum, sebagai aturan yang disepakati oleh para 
peneliti, penulis pertama adalah orang yang berkontribusi minimal 60% dari seluruh total 
kegiatan dari lahirnya tulisan artikel jurnal tersebut. Di bawah susunan tim peneliti dicantumkan 
instansi/tempat kerja dari setiap penulis.  
 
Abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan jenis huruf Times New 
Roman ukuran font 10, jarak baris 1. Abstrak harus merangkum isi artikel, termasuk tujuan 
penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak tidak mengandung 



 
 
 

 
 

referensi dan/atau persamaan.abstrak disajikan di awal teks dan terdiri dari 150 s.d. 300 kata. 
Abstrak memuat keywords minimal tiga dan maksimal enam keywords, yang ditulis dengan 
ukuran font 10, italic (dua baris spasi kosong). 
 
Pendahuluan. Artikel sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, kajian literatur dan 
pengembangan hipotesis (untuk penelitian kualitatif hanya kajian literatur), metode 
penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Artikel ditulis 
dalam Bahasa Indonesia menggunakan jenis huruf Times New Roman, font size 12, spasi 1.5, 
rata kiri kanan, margin kiri – kanan – atas – bawah masing-masing 3 cm, menggunakan kertas 
ukuran A4 (210 mm x 297 mm). Panjang naskah 8 – 15 halaman, termasuk gambar dan tabel. 
Bagian pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, dan 
tujuan penelitian. Penulisan bagian-bagian dari pendahuluan ini tanpa menggunakan 
subbab/subjudul. 
 
Kajian Literatur. Kajian literatur menjelaskan “theoretical framework” yang digunakan 
sebagai dasar mengembangkan hipotesis atau “research proposition” dan model penelitian. 
Kajian literatur dapat tersusun atas beberapa subbab/subjudul sesuai kebutuhan. Sedapat 
mungkin, pustaka yang diacu berasal dari sumber-sumber primer (jurnal) terbitan 10  tahun 
terakhir. Sumber acuan yang dicantumkan di awal kalimat ditulis menggunakan sistem Nama 
(tahun), sedangkan bila dicantumkan di akhir kalimat menggunakan sistem (Nama, tahun). 
Kutipan langsung lebih dari 3 baris, ditulis menggunakan spasi 1, indentasi kiri-kanan. 
 
Metode Penelitian. Metode penelitian setidak-tidaknya menguraikan pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian, menjelaskan definisi operasional 
variabel beserta alat pengukuran data atau cara mengumpulkan data, dan metode analisis data.  
Apabila alat pengukuran data menggunakan kuesioner, maka perlu dicantumkan hasil uji 
validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 
 
Hasil dan Pembahasan. Penyajian pada hasil dan pembahasan dapat dilakukan: 1) 
pembahasan terpisah dari hasil atau 2) pembahasan menyatu dengan penyajian hasil. Hasil yang 
dimaksud adalah rangkuman hasil-hasil analisis data, bukan hasil penelitian dalam bentuk data 
mentah. Hasil analisis data dari software pengolah data statistik, disajikan dengan mengetik 
ulang dalam tabel yang disesuaikan dengan kebutuhan, bukan dengan cara meng-copy output 
hasil analisis. 
 
Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan ringkasan atas temuan penelitian dan implikasinya. 
Saran diberikan berdasarkan keterbatasan penelitian untuk pengembangan dan penelitian 
lanjutan. 
 
Daftar Pustaka. Bagian akhir artikel memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang 
penting. Daftar rujukan hanya memuat sumber rujukan yang benar-benar dirujuk dan dimuat 
dalam naskah penelitian. Sumber yang tidak dirujuk tidak perlu dimuat dalam daftar rujukan. 



 
 
 

 
 

Struktur setiap sumber yang dirujuk disusun dengan urutan nama penulis, tahun, judul buku 
atau artikel, nama penerbit dan kota penerbit. Dalam daftar rujukan, nama penulis ditulis nama 
akhir (last name, surname) disusul dengan tanda baca koma kemudian nama pertama (nick 
name, first name). 
a. Rujukan dari Buku Teks 

Ditulis berturut-turut nama penulis, tahun terbit, judul buku (dengan huruf miring), jilid 
(bila ada), nama penerbit dan kota tempat penerbitan.  Contoh: 
Chenery, Hollis, and Srinivisan, T.N. (Ed). 1989. Handbook of Development Economics. 

Jilid II. North Holland: Amsterdam. 
 

b. Rujukan dari Jurnal dan Majalah Ilmiah   
Urutan penulisan adalah nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, singkatan resmi nama 
majalah (dicetak dengan huruf miring), jilid, nomor terbit dan nomor halaman yang diacu.  
Contoh: 
Hasan, A. K., Drew, J.V., Knudson, D. and Olsen, R.A. 1970. Influence of Soil Salinity on 

Production of Dry Matter and Uptake and Distribution of Nutrients in Barley and 
Corn. Agron Journal.  62: 43 – 45. 

 
c. Rujukan dari Dokumen Resmi tanpa Penulis/Lembaga 

Dokumen resmi yang dimaksud adalah dokumen pemerintah yang diterbitkan oleh suatu 
penerbit tanpa penulis dan tanpa lembaga.  Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal 
dengan cetak miring, diikuti tahun penerbitan dokumen, kota penerbit dan nama penerbit.  
Contoh : 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  1990.  Jakarta:  PT Armas Duta Jaya. 
 

d. Rujukan dari Dokumen Resmi dengan Penulis/Lembaga  
Nama  lembaga  penanggungjawab  langsung  ditulis  paling  depan,  diikuti dengan  tahun,  
judul  karangan yang dicetak miring, nama tempat penerbitan, dan nama lembaga yang 
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Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.  1978.  Pedoman Penulisan Laporan 
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e. Rujukan berupa Karya Terjemahan 
Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan karya asli, judul 
terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat penerbitan dan nama 
penerbit terjemahan.  Apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis dangan 
kata Tanpa tahun.  Contoh: 
Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A.  Tanpa tahun.  Pengantar Penelitian Pendidikan. 
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f. Skripsi, Tesis, atau Disertasi 
Nama penulis ditulis paling depan, diikuti tahun yang tercantum pada sampul, judul skripsi, 
tesis atau disertasi ditulis dengan cetak miring diikuti dengan pernyataan - skripsi, tesis, 
atau disertasi tidak diterbitkan - nama kota tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas 
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g. Makalah yang Dipresentasikan 

Bahan tulisan yang dipresentasikan dalam seminar, penataran, atau lokakarya dapat 
dijadikan rujukan.  Nama penulis ditulis paling depan, dilanjutkan dengan tahun, judul 
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h. Internet berupa Artikel dari Jurnal 

Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara berturut-turut oleh 
tahun, judul artikel, nama jurnal (dicetak miring) dengan diberi keterangan dalam kurung 
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dengan keterangan kapan diakses, di antara dua kurung.  Contoh: 
Griffith, A.I. 1995.  Coordinating Family and School:  Mothering for Schooling. Education 

Policy Analysis Archives, (Online), Vol. 3, No. 1, (http://olam.ed.asu.edu/epaa/, 
diakses 12 Februari  1997). 

 
i. E-mail Pribadi 

Nama pengirim (jika ada) dan disertai keterangan dalam kurung (alamat e-mail pengirim), 
diikuti secara berturut-turut oleh tanggal, bulan, tahun, topik isi bahan (dicetak miring), 
nama yang dikirimi disertai keterangan dalam kurung(alamat e-mail yang dikirimi).  
Contoh: 
Davis, A. (a.Davis@uwts.edu.au). 10 Juni 1996.  Learning to Use Web Authoring Tools.  E-

mail kepada Alison Hunter (huntera@usq.edu.au). 
 



 
Vol. 5, No. 3, September 2018 ISSN 2337-7437 

 

JURNAL AKUNTANSI (JA) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG  
 
 

DAFTAR ISI 
 

  Hal. 
 

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan 
Menggunakan Dimensi Pengukuran Kapitalisasi (Studi Kasus di Bursa Efek 
Indonesia)  
Prawita Yani, SE., M.Ak. dan Mega Arisia Dewi, SE., MSA.  ................................... 1 – 10 
 
Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan 
Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang) 
Jumadil Ismail;  Gasim;  Fitriningsih Amalo ....................................................................... 11 – 22 
 
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap  
Penggunaan Informasi Keuangan Di Kabupaten Alor 
Indryani Malaum;  Rahmat Laan;  Akbar Yusuf  ..................................................... 23 – 34 
 
Analisis Penerapan PSAK No 45 Terhadap Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (Studi 
Kasus Pada LSM BENGKEL APPeK NTT Tahun 2016-2017) 
Andereas Seran Atok; Munawar; Herni Sunarya  .................................................. 35 – 48 
 
Akuntansi  Kehakiman   
Burhanudin  Gesi  .......................................................................................................... 49 – 55 
 
Penerapan Sistem Akuntansi Pusat Pertanggungjawaban  Terhadap Penilaian Kinerja 
Pusat Biaya  Pada Rumah Sakit Umum Atambua   
Jelfi Benu; Gasim; Maryono  ................................................................................. 56 – 66 
 
 

 



 

1 | P a g e  
 

JURNAL AKUNTANSI (JA) 
VOL. 5, NO. 3, SEPTEMBER  2018 
Hal. 1  s/d 10 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG 
 

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MENGGUNAKAN DIMENSI 
PENGUKURAN KAPITALISASI (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia) 

 
Prawita Yani, SE., M.Ak.1) dan Mega Arisia Dewi, SE., MSA.1) 

1)Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya 
 

ABSTRACT 
 
This research discussing about impact of changes in corporate governance implementation of 
listed companies in Indonesian Stock Exchange for three consecutive years from 2013 up to 2015 
refer to survey from independent institution called Indonesian Institute for Corporate Directorship 
(IICD) to company performance using capitalization measurement of Return on Asset (ROA), 
stock return and price to book value. The research resulted changes in corporate governance 
implementation in company has no impact to stock return however these changes have an impact 
in ROA and price to book value. Impact in changes of corporate governance implementation in 
companies to ROA and price to book value comes from significant changes. If the changes are not 
significant then it will have no impact to ROA and price to book value of a company. Meanwhile 
inconsistency result comes from indicators of stock return to ROA and price to book value. This 
result shows that ROA and price to book value are better indicators compared to stock return since 
those indicators are more case-sensitive to changes in corporate governance implementation in 
companies. 
 
Keywords:  corporate governance, return on asset, stock return, price to book value 
 

1. PENDAHULUAN 
Pada awal tahun 1998, muncul usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat 
untuk mengangkat komisaris independen dan komite audit. Di tahun 2000 pemerintah 
membentuk Komite Nasional untuk Corporate Governance (KNKCG) melalui 
Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Nomor : 
KEP-31/M.EKUIN/06/2000. Tugas pokoknya adalah merumuskan dan menyusun 
rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau 
perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia.  

Lastanti (2008) mengungkapkan mengenai adanya pengaruh positif dari 
independensi Dewan Direksi pada kinerja keuangan sedangkan pasar modal tidak 
terpengaruh akan penerapan corporate governance tersebut.  

Penelitian yang menghubungkan penerapan GCG dengan PBV pun dilakukan. 
ROA dan PBV dari 192 perusahaan yang terdaftar di Indonesia terpengaruh secara positif 
dan terindikasi dari GCG yang diterapkan di perusahaan tersebut. Hal tersebut 
ditunjukkan oleh Siregar dan Sunityo-Shauki (2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Alexandre (2004) mengenai hubungan kinerja 
perusahaan publik yang diukur menggunakan rasio Price to Book Value (PBV) dan 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) ditinjau dari penerapan corporate governance 
menunjukkan bahwa penerapan Good Coporate Governance akan berpengaruh secara 
signifikan apabila dianalisis bersama-sama dengan variabel-variabel lain yang turut 
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mempengaruhi kinerja saham suatu perusahaan publik, seperti variabel Return on Equity 
(ROE), Sales Growth, Beta, dan regulasi.  

Penelitian ini ingin melihat pengaruh good corporate governance terhadap 
kinerja perusahaan melalui pengukuran Return on Asset (ROA), stock return dan 
perubahan Price to Book Value (PBV) perusahaan diBEIdan mencoba untuk 
mengkonfirmasikan variasi hasil dalam beberapa penelitian mengenai corporate 
governance dan kinerja perusahaan terutama yang diukur melalui ROA, stock return dan 
PBV. 
 
2. KAJIAN LITERATUR 
2.1 Corporate Governance 
2.1.1 Definisi Corporate Governance 

“ Corporate Governance is the system by which business corporation are directed 
and controlled. The Corporate Governance structures specifies the distribution of rights 
and responsibilities among different participants in the corporation; such as the Board, 
the manager, shareholders and other stakeholders and spells out the rules and 
procedures for making decisions on corporation affairs. By doing this, it also provides 
the structure through which the company objectives are set and the means of attaining 
those objectives and monitoring performance” 
2.1.2 Tujuan Corporate Governance 
 Ada beberapa hasil yang ingin dicapai ketika corporate governance ini 
dilakukan, yaitu antara lain: 

a. Mencapai pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan dan menaikkan 
standar hidup negara-negara anggota, dan meningkatkan stabilitas keuangan serta 
turut berkontribusi atas perkembangan ekonomi dunia. 

b. Memberikan kontribusi berupa ekspansi ekonomi kepada negara anggota 
sebagaimana negara-negara non-anggota dalam proses pembangunan ekonomi. 

c. Memberikan kontribusi berupa ekspansi perdagangan dunia atas dasar hubungan 
multirateral, dan tanpa adanya diskriminasi dalam kesesuaiannya dengan 
kewajiban internasional. 

2.2 Kinerja Perusahaan  
 Dilihat dari sumbernya, keunggulan indikator ini adalah informasinya yang 
mudah didapat yaitu terdapat di laporan keuangan perusahaan dan hasilnya yang dapat 
memprediksi stock return seperti yang dikemukakan oleh Ulupui (2005). Yang secara 
spesifik yang akan digunakan sebagai salah satu variabel kontrol adalah: 

 Rasio profitabilitas: Return on Asset =     Net income  o 
                                                     Total asset 
 Rasio pasar: Market/price to book value = Market price 

                    Book value 
 Menurut Bodie et. al. (2005), beberapa analis memandang nilai buku sebagai 
nilai pengukuran yang berguna sehingga rasio Price to Book Value (PBV) digunakan 
sebagai indikator seberapa agresif pasar menilai perusahaan. Beberapa keunggulan dari 
PBV ini dijelaskan oleh Damodaran (2002) seperti yang dikutip oleh Alexandre (2004) 
dalam tesisnya berikut ini : 
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a. Nilai buku memberikan nilai intuitif yang relatif stabil, yang dapat diperbandingkan 
dengan harga di pasar modal.  

b. Dengan asumsi terdapat standar akuntansi yang konsisten pada sekelompok 
perusahaan, maka rasio PBV dapat diperbandingkan antar perusahaan yang mirip.  

c. Perusahaan dengan earnings negatif tetap dapat dievaluasi dengan metode rasio PBV, 
suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh rasio Price to Earnings Ratio (PER).  

2.3   Penelitian Terdahulu 
Penelitian Alexandre (2004) menunjukkan bahwa angka peringkat survei dari 

IICG tidak berpengaruh secara individual terhadap kinerja saham perusahaan publik yang 
terdaftar di BEJ yang dicerminkan oleh PBV. Namun hasil penelitian ini akan berubah 
jika penerapan good corporate governance tersebut dianalisa bersama-sama dengan 
variabel lain yang turut mempengaruhi kinerja saham suatu perusahaan publik seperti 
ROE, sales growth, Beta, dan regulasi. 

Sedangkan penelitian Arsjah (2002) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara penerapan corporate governance yang dikeluarkan oleh 
CLSA dengan kinerja perusahaan dengan menggunakan indikator PBV perusahaan yang 
terdaftar di BEJ.  
2.4  Hipotesis 

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan hasil penelitian terdahulu, maka 
hipotesis dari penelitian ini adalah: 
a. corporate governance berpengaruh signifikan terhadap CAR individu. 
b. corporate governance berpengaruh signifikan terhadap PBV. 
c. corporate governance berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Jenis Penelitian dan Gambaran Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model penelitian studi 
kasus. Model studi kasus dipilih  karena peneliti ingin mendapatkan deskripsi yang jelas 
dan mendalam tentang Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap 
Kinerja Perusahaan Menggunakan Dimensi Pengukuran Kapitalisasi. 

Sumber data dalam penelitian ini termasuk sumber data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan perusahaan yang didokumentasikan dari database Bursa Efek 
Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 
2013-2015. Kemudian dari populasi tersebut dipilih sejumlah sampel dengan teknik 
purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar yang memiliki laporan keuangan 
3 tahun berturut-turut. 
3.3 Teknik Pengolahan Data 
3.3.1.  Analisis Regresi Berganda 

Model yang akan digunakan terbagi menjadi tiga.Yang pertama dipergunakan 
untuk mengukur perubahan penerapan corporate governance perusahaan dan 
pengaruhnya terhadap Cummulative Abnormal Return (CAR) individu, seperti yang 
dijelaskan berikut ini: 
       Y(i,n) = βo + β1CG(i,n) + β2CGS(i,n) + β3 UP(i,n) + β4 PBV(i,n) + β5 CAR(i,n) + µ i

 dimana:  
 i     =   data ke-1, ke-2,...data ke-n 
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 Y   =  Cummulative Abnormal Return (CAR) perusahaan yang diperoleh dari 
selisih antara imbal hasil IHSI dengan imbal hasil IHSG masing- \masing 
perusahaan sebagai variabel dependen 

 X1 = delta CG yaitu perubahan penerapan Corporate Governance scorecard 
perusahaan sebagai variabel independen 

 X2  = corporate governance scorecard sebagai variabel kontrol (CGS) 
 X3 = ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang diukur dengan me-

logaritmakan kapitalisasi pasar dari masing-masing perusahaan pada 
tanggal dimulainya objek penelitian (UP) 

 X4 = rasio PBV sebagai kontrol yang diperoleh dari data rasio perusahaan 
pada tanggal dimulainya objek penelitian (PBV) 

 X5 = Cummulative Abnormal Return (CAR) industri sebagai variabel kontrol 
yang diperoleh dari selisih antara imbal hasil industri dengan imbal hasil 
IHSG  

Model statistik yang kedua dipergunakan untuk mengukur pengaruh dari 
perubahan penerapan corporate governance dengan perubahan dari rasio keuangan 
perusahaan yaitu PBV dengan variabel kontrol berupa selisih dari rasio keuangan tahunan 
perusahaan yaitu ROA dan juga selisih dari perubahan ukuran perusahaan yang diukur 
menggunakan kapitalisasi pasar perusahaan dari periode yang sama dengan selisih ROA 
serta faktor eksternal perusahaan yaitu beta industri.  
Y(i,n)= βo + β1 CG(i,n) + β2CGS(i,n) + β3 ROA(i,n) + β4 UP(i,n) + β 5 I(i,n) + µ i  
 dimana : 
 i      =     1,2,...n 
 Y    =     delta PBV yaitu perubahan PBV perusahaan sebagai variabel dependen 
 X1 =  delta CG yaitu perubahan penerapan Corporate Governance scorecard 

perusahaan sebagai variabel independen 
 X2    =  corporate governance scorecard sebagai variabel kontrol (CGS) 
 X3    =   delta ROE yaitu perubahan ROE perusahaan sebagai variabel kontrol 
 X4  = delta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol (UP) 
 X5    =   beta industri sebagai variabel kontrol (I) 
 βo     =   konstanta 
 β       =   koefisien regresi 
 µ i     =   error 
 n       =   banyaknya observasi sampel 

Model statistik yang ketiga dipergunakan untuk mengukur pengaruh dari 
perubahan penerapan corporate governance dengan perubahan dari rasio keuangan 
perusahaan yaitu ROA dengan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dikukur 
menggunakan Total Asset dan di Ln sebelum dianalisis. Variabel kontrol keduanya, 
menggunakan Leverage. Leverage diukur menggunakan Debt Equity Ratio dengan rumus 
Total Hutang Perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan, Hardiyawan (2015) 
           Y(i,n)= βo + β1 X1(i,n) + β 2X2(i,n) + β 3 X3(i,n) + β 4 X4(i,n) + β 5 X5(i,n) + µ i  
 dimana : 
 i         =  1,2,...n 
 Y       =  delta ROA yaitu perubahan sebagai variabel dependen 
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 X1  = delta CG yaitu perubahan penerapan Corporate Governance scorecard 
perusahaan sebagai variabel independen  

 X2    =  corporate governance scorecard sebagai variabel kontrol (CGS) 
 X3    =   leverage perusahaan sebagai variabel kontrol 
 X4 =delta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol  
 βo     =   konstanta 
 β       =   koefisien regresi 
 µ i     =   error 
 n       =   banyaknya observasi sampel 

Model yang telah ditetapkan di awal diuji dengan menggunakan SPSS 23 dengan 
tujuan untuk menguji dan memberikan gambaran mengenai hubungan pengaruh dan 
signifikasinya antara perubahan penerapan corporate governance dengan perubahan 
kinerja perusahaan. 
 
3.3.2. Uji Instrumen Data 
3.3.3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas  
b. Uji multikolinearitas 
c. Uji heteroskedastisitas 

 
3.3.4. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)  
b. Uji F (Pengujian Simultan) 
c. Uji t (Pengujian Parsial) 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil dan Analisa Statistik Deskriptif 

Indikator kinerja pada model pertama yaitu CAR individu menghasilkan nilai 
maksimum dan minimum berturut-turut masing-masing sebesar 1,45 dan -0,28. Nilai rata-
rata (mean) delta PBV yaitu 0,48 sedangkan CAR individu 0,31. Sementara variabel delta 
corporate governance dan nilai corporate governance tahun 2013 mempunyai nilai 
minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang sama untuk model pertama, kedua 
dan ketiga yaitu berturut-turut -0,06; 0,16; 0,03; dan 0,04. Pada model pertama, variabel 
independen yaitu PBV tahun 2014 dan CAR industri menunjukkan mean sebesar 2,39 
dan -0,28. Untuk model kedua, delta ROE dan delta beta industri dimana keduanya 
berfungsi sebagai variabel independen menunjukkan nilai mean sebesar 7 dan -0,57. 
Sedangkan untuk model ketiga, leverage perusahaan dan delta ukuran perusahaan untuk 
variable independen lainnya menunjukkan nilai mean sebesar 4,16 dan -0,33. 
4.2. Hasil dan Analisa Korelasi 

Pada model pertama, korelasi negatif signifikan pada tingkat keyakinan yang 
cukup kuat terdapat antara CAR individu dengan kapitalisasi pasar tahun 2014. Korelasi 
negatif lainnya yang ditunjukkan terhadap variabel dependen kinerja perusahaan dengan 
indikator CAR individu adalah nilai scorecard tahun 2013 dan PBV tahun 2014. Untuk 
variabel delta corporate governance dan CAR industri berkorelasi positif dengan CAR 
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individu. Selain variabel kapitalisasi pasar tahun 2014, semua variabel lainnya 
mempunyai korelasi yang tidak signifikan dengan variabel CAR individu.  

CAR individu berkorelasi negatif signifikan terhadap kapitalisasi pasar tahun 2014, 
dimana hal tersebut konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik di 
dalam maupun di luar negeri (Fama & French, 1992).  

Pada model kedua, hubungan yang signifikan pada tingkat yang cukup 
meyakinkan (tingkat 0.01) ditunjukkan antara variabel delta PBV dengan delta 
kapitalisasi pasar dan delta ROE. Hubungan signifikan yang ditunjukkan keduanya adalah 
positif. Untuk variabel delta beta industri, mempunyai hubungan positif signifikan dengan 
delta PBV pada tingkat keyakinan 0.01. Delta coporate governance dan nilai scorecard 
corporate governance tahun 2013 mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan 
delta PBV. Nilai scorecard corporate governance tahun 2013 berkorelasi negatif 
sedangkan delta corporate governance berkorelasi positif dengan delta PBV.    

Pada model ketiga, hubungan yang signifikan pada tingkat yang cukup meyakinkan 
(tingkat 0.01) ditunjukkan antara variabel delta ROA dengan leverage perusahaan dan 
delta kapitalisasi perusahaan. Hubungan signifikan yang ditunjukkan keduanya adalah 
positif pada tingkat signifikasi 0.01. Untuk variabel delta kapitalisasi perusahaan, 
mempunyai hubungan positif signifikan dengan leverage perusahaan pada tingkat 
keyakinan 0.01. Delta coporate governance dan nilai scorecard corporate governance 
tahun 2013 mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan delta ROA. Nilai 
scorecard corporate governance tahun 2013 berkorelasi negatif sedangkan delta 
corporate governance berkorelasi positif dengan delta ROA. 

Statistik korelasi menunjukkan hubungan yang signifikan antara delta ROE dan delta 
PBV. Hubungan yang signifikan ini bersifat positif. Hal ini berarti jika delta ROE 
meningkat maka delta PBV bergerak ke arah yang sama. Korelasi signifikan dan bersifat 
positif juga ditunjukkan oleh variabel delta kapitalisasi pasar terhadap delta PBV. Untuk 
variabel delta beta industri berkorelasi secara positif namun tidak begitu signifikan 
dibandingkan dengan delta ROE maupun delta kapitalisasi pasar. Hal ini ditunjukkan 
pada tingkat keyakinan 5% dimana lebih besar jika dibandingkan dengan 1%. Korelasi 
yang ditunjukkan oleh variabel delta corporate governance adalah positif sedangkan 
variabel corporate governance scorecard tahun 2005 menunjukkan korelasi negatif. 
Keduanya tidak berkorelasi secara signifikan. Pada model ketiga, delta ROA mempunyai 
hubungan positif yang signifikan dengan variabel leverage perusahaan dan delta 
kapitalisasi pasar dengan tingkat keyakinan 0.01. Hal ini menunjukkan, jika keyakinan 
yang cukup tinggi akan pengembalian terhadap aset perusahaan dipengaruhi secara 
signifikan oleh leverage perusahaan dan kapitalisasi perusahaan di pasar.   

 
4.3. Hasil dan Analisa Regresi Berganda 

Setelah melalui pengujian korelasi, untuk mengetahui pengaruh dari kesemua 
variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama- sama, maka berikut 
akan disajikan tabel dari pengujian regresi berganda yang dilakukan pada ketiga model.  
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Tabel 5.6 Statistik Regresi Berganda pada model pertama, kedua dan ketiga 
  Koefisien Signifikasi VIF 

Model I 1,238 
Delta corporate governance -0,046* 0,994 1,120 
Corporate governancescorecard 
2013 

 
0,081* 0,575 1,767 

Kapitalisasi pasar tahun 2014 -0,426 0,004* 1,722 
Delta PBV tahun 2014 -0,174* 0,132 1,117 
CAR industri 0,105 0,360 1,100 

Model II 0,908 
Delta corporate governance 0,043* 0,686 1,275 
Corporate governancescorecard 
2013 

 
-0,188** 0,098 1,445 

Delta kapitalisasi pasar 0,495 0,000** 1,398 
Delta ROE 0,210 0,041* 1,187 
Delta beta industri 0,210 0,032* 1,069 

Model III 0,904   
Delta Corporate Governance 0,035* 0,592 1,261 

Corporate Governance tahun 2013 
 
-0,127** 0,023* 1,444 

Leverage perusahaan 0,498 0,000** 1,391 
Delta ukuran perusahaan 0,227 0,021* 1,185 
Sumber: Diolah kembali dari hasil keluaran SPSS 23 

Berdasarkan hasil regresi pada model pertama, diperoleh variabel yang 
memberikan hasil signifikan terhadap variabel CAR individu adalah kapitalisasi pasar 
tahun 2014. Variabel delta corporate governance memberikan pengaruh yang tidak 
signifikan jika kesemua variabel independen digabungkan dalam satu model. Hal yang 
sama juga berlaku pada variabel corporate governance scorecard tahun 2013, CAR 
industri dan PBV tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa awal 
tidak terbukti dikarenakan perubahan penerapan corporate governance di perusahaan 
pada tahun 2013 dan 2015 tidak mempengaruhi CAR perusahaan.  

Regresi pada model kedua menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Pada uji 
korelasi, yang memberikan korelasi paling signifikan adalah delta ROE dan delta 
kapitalisasi pasar disusul oleh delta beta industri. Variabel delta corporate governance 
dan corporate governance scorecard tahun 2013 memberikan korelasi yang tidak 
signifikan. Namun ketika model kedua diuji regresi berganda, tampak pada tabel, hampir 
kesemua variabel kecuali delta corporate governance memberikan pengaruh yang 
signifikan pada delta PBV. Variabel corporate governance scorecard tahun 2013, delta 
ROE, delta kapitalisasi pasar dan delta beta industri berpengaruh secara signifikan pada 
delta PBV berturut-turut pada angka 0,098; 0,000; 0,041 dan 0,032. Untuk koefisien 
konstanta, yang memberikan pengaruh negatif adalah corporate governance scorecard 
tahun 2013 dimana sejalan dengan hasil dari uji korelasi. Variabel lainnya memberikan 
pengaruh positif dilihat dari koefisien konstantanya dalam model. Meski model kedua 
menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan model pertama dimana 
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variabel yang memberikan pengaruh signifikan lebih banyak, namun hipotesa awal pada 
model kedua tetap tidak terbukti. Perubahan penerapan corporate governance di 
perusahaan pada tahun 2013 dan 2015 tidak memberikan pengaruh signifikan pada 
indikator kinerja di model kedua yaitu delta PBV tahun 2013 dan 2015. 

Regresi pada model ketiga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan 
kedua model sebelumnya. Pada uji korelasi, yang memberikan korelasi paling signifikan 
adalah leverage perusahaan disusul oleh delta ukuran perusahaan. Variabel delta 
corporate governance dan corporate governance scorecard tahun 2013 memberikan 
korelasi yang tidak signifikan. Ketika model ketiga diuji regresi berganda, tampak pada 
tabel, delta corporate governance dan corporate governance scorecard 2013 tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan pada delta ROA.  

Dari hasil ketiga model tersebut, dapat diketahui bahwa variable corporate 
governance scorecard dan delta corporate governance tidak secara signifikan 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan menggunakan dimensi pengukuran kapitalisasi. 
Namun, jika kedua variabel tersebut digunakan dalam model bersama dengan variabel-
variabel yang lain, maka akan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kapitalisasi 
perusahaan. Hal ini banyak tercermin dalam penelitian sejenis, seperti yang dilakukan 
oleh Nofitasari (2015) yang mengungkapkan bahwa penerapan corporate governance 
tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan, namun jika diuji secara 
simultan, maka akan mempengaruhi nilai perusahaan.  
 Dari hasil yang dijabarkan, model ketiga menunjukkan hubungan yang signifikan 
lebih baik. Nilai ROA akan meningkat jika kapitalisasi perusahaan meningkat. Untuk 
meningkatkan kapitalisasi perusahaan salah satunya adalah dengan adanya pengungkapan 
secara berkelanjutan. Sedangkan pengungkapan berkelanjutan merupakan komponen dari 
penerapan corporate governance. Di dalam penelitiannya, Sunarto (2015) 
mengungkapkan hal tersebut.  
 
5. SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
a. Pada model pertama, hipotesa awal tidak terbukti. Perubahan penerapan 

corporate governance tidak berpengaruh terhadap penciptaan nilai di perusahaan 
yang diukur melalui CAR individu. 

b. Pada model kedua, hipotesa awal tidak terbukti. Pengaruh yang dihasilkan oleh 
perubahan penerapan corporate governance di perusahaan terhadap penciptaan 
nilai di perusahaan yang diukur melalui delta PBV tidak signifikan. 

c. Pada model ketiga, hipotesa awal terbukti. Pengaruh yang dihasilkan oleh 
perubahan penerapan corporate governance di perusahaan terhadap penciptaan 
nilai di perusahaan yang diukur melalui delta ROA tidak signifikan. 

 
5.2. Saran dan Rekomendasi 

Dari kesimpulan yang didapatkan dari penelitian, penulis dapat menyajikan saran 
dan rekomendasi yang nantinya bisa dipergunakan bagi perbaikan kondisi di lapangan. 
a. Hasil dari uji regresi pada model kedua menunjukkan bahwa perubahan 

penerapan corporate governance scorecard yang signifikan saja yang akan 
berpengaruh terhadap delta PBV. Penciptaan nilai perusahaan terkait dengan 
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penerapan corporate governance di perusahaannya memerlukan nilai yang 
signifikan. Agar pengaruh dari delta corporate governance tersebut signifikan, 
maka perusahaan harus menerapkan corporate governance dengan lebih 
komprehensif. Untuk itu diperlukan komitmen dari jajaran direksi maupun staf 
yang paling bawah untuk penerapan yang lebih menyeluruh.  

b. Hasil dari uji regresi pada model ketiga menunjukkan bahwa leverageperusahaan 
akan berpengaruh kepada perubahan kapitalisasi perusahaan. Leverageyang 
diukur melalui debt to equitymenunjukkan, hutang yang dimiliki perusahaan bisa 
digunakan untuk upaya perusahaan meningkatkan penerapan good corporate 
governancedi dalam perusahaannya. Dengan demikian pada jangka panjang akan 
bisa meningkatkan ROA perusahaan. 

c. Usaha membutuhkan pengakuan. Oleh karena itu, pemberian penghargaan dari 
berbagai lembaga akan penerapan corporate governance di perusahaan perlu 
mendapatkan apresiasi dalam berbagai bentuk. Hal ini akan berbanding lurus 
dengan bertambahnya kepercayaan investor dan pasar terhadap perusahaan yang 
bersangkutan. 
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