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ABSTRAK 
 
Diana Amelia, 2013; Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance dan 
Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Mengikuti Program Pemeringkatan CGPI 
Tahun 2008 – 2011. 
 
Pembimbing :  1. Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak 
  2. M. Yasser Arafat, SE, Akt. MM 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
pengungkapan GCG dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 
Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dan mengikuti program pemeringkatan CGPI. Pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling, sehingga diperoleh data 10 perusahaan. Data yang 
digunakan adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan CGPI yang diperoleh 
dari IICG tahun 2008 sampai dengan 2011. Variabel dependen yang digunakan 
adalah kinerja perusahaan yang diproksi dengan Market Value Added (MVA) 
sedangkan variabel independennya adalah pengungkapan GCG yang diproksi dengan 
skor CGPI, umur perusahaan dan ukuran perusahaan yang diproksi dengan total asset. 
Pengujian statistic dengan menggunakan pendekatan analisis regresi berganda dengan 
tingkat signifikansi 5%. Kesimpulan pengujian diambil berdasarkan hasil uji T dan 
uji F.  
       Berdasarkan hasil analisis menunjukan secara simultan terdapat pengaruh antara 
pengungkapan GCG, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja 
perusahaan. Pengaruh tersebut sebesar 21,6% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara parsial hanya variabel umur 
perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel 
pengungkapan GCG dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. dengan adanya pengungkapan GCG melalui skor CGPI, investor akan 
tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, selain itu umur dan ukuran 
perusahaan juga menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam menanamkan 
modal. Sehingga perusahaan dengan Skor CGPI yang tinggi dan asset yang besar 
serta umur perusahaan yang matang maka akan berpengaruh kepada peningkatan 
kinerja perusahaan. 
  
 
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Umur Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Kinerja Perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 
Diana Amelia, 2013; The Effect of Good Corporate Governance Disclosure and 
Corporate Characteristics on the Companies Performance of Listed Companies on 
Indonesia Stock Exchange and Participated on the Rating Program of CGPI in 
2008- 2011. 
 
Advisors :  1. Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak 
       2. M. Yasser Arafat, SE, Akt. MM 
 
       This study aims to provide empirical evidence of the effect of corporate 
governance disclosure and corporate characteristics on companies performance. 
Objects in this study are listed companies on Indonesia Stock Exchange and 
participated of CGPI rating programs. The selection of the sample using purposive 
sampling method, so that the data acquired 10 companies. The data used are the 
balance sheet and financial statement, CGPI scored report obtained from IICG in 
2008 until 2011. The dependent variable used is the performance of a company 
measured with Market Value Added (MVA) while the independent variable is the 
GCG disclosure measured by CGPI score, firm age and firm size measured by total 
assets. Statistical testing using multiple regression analysis approach with a 
significance level of 5%. Conclusions drawn based on the results of the test T test and 
F test.  
       Based on the results of the simultaneously there is influence between corporate 
governance disclosure, firm age and firm size on firm performance. The influence of 
21.6% while the rest influenced by other factors not examined in this study. Partially 
only firm age variable that does not affect the performance of the company, while the 
disclosure of corporate governance variables and firm size on corporate 
performance. with the GCG disclosure through scores CGPI, investors will be 
attracted to invest in the company, in addition to the age and size of the company is 
also an important consideration for investors to invest. So that companies with a high 
CGPI Scores and great assets and firm age is mature it will affect the company's 
improved performance. 
 
 
Keywords: Good Corporate Governance, Corporate Age, Company Size, Company 
Performance 
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