
 

 

 

 

ABSTRAK 

Latar belakang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh secara parsial dan simultan antara Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) dan ukuran perusahaan terhadap harga saham 

perusahaan yang terdaftar di The Indonesian Institute for Corporate Governance 

(IICG) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 -2016. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode Purposive sampling dengan sampel 

sebanyak 12 perusahaan yang rutin terdaftar selama periode 2014 - 2016 di IICG 

dan BEI. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan uji kualitas data 

dan analisis regresi berganda, serta koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t 

dan uji F dengan bantuan software SPSS 19.0 for windows. 

Hasil penelitian menunjukan persamaan regresi berganda dimana Y= -4,266 

+ 0,300X1 + 0,597X2. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,773 maka dapat 

disimpulkan hubungan antara CGPI dan ukuran perusahaan terhadap harga saham 

dikatakan cukup. Hasil Koefisien Determinasi R square sebesar 0,597. hal tersebut 

berarti bahwa 59,7 % variabel Harga Saham dijelaskan oleh variabel 

independennya yaitu ukuran perusahaan dan CGPI dan untuk sisanya yaitu 

sebesar 40,3 % adalah variabel-variabel diluar persamaan. Hasil uji t pada 

pengujian ini untuk mencari pengaruh parsial dari dua variabel independen. Hasil 

uji parsial pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham dapat dibuktikan 

dari nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta pada nilai thitung 

sebesar 4,535 lebih besar dari ttabel sebesar 2,034, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Hasil uji parsial pengaruh CGPI terhadap harga saham dapat dibuktikan 

dari nilai Sig. sebesar 0,358 yang lebih besar dari 0,05 serta pada nilai thitung 

sebesar 0,931 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,034, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel CGPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil uji f pada pengujian hipotesis ini ditunjukkan bahwa secara bersama-sama 

variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai Fhitung sebesar 24,447 lebih besar dari 

Ftabel sebesar 3,280. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CGPI dan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
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