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ABSTRAK 

Gatut Sutomo, 2013 : Pengaruh good corporate governance dan tingkat 
pengungkapan (disclosure) terhadap kepercayaan publik pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Pembimbing : (1) Choirul Anwar, SE., MBA, MAFIS (2) Diena Noviarini, SE., 
M.Si 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan good corporate 

governance dan tingkat pengungkapan (disclosure) terhadap kepercayaan publik. 
Data penelitian diambil dari 61 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dan dipilih menggunakan metode purposive sampling selama 2011 
sampai 2012. 

Metode analysis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda dan pengujian hipotesis. Variable independen yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain adalah good corporate governance yang diukur 
dengan komisaris independen serta komite audit dan tingkat pengungkapan 
(disclosure), variable dependen yaitu kepercayaan publik. 

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen 
dan komite audit  tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik sedangkan 
tingkat pengungkapan (disclosure) memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepercayaan publik. 

Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu 
memberikan perhatian terhadap tingkat pengungkapan (disclosure) karena 
memiliki pengaruh terhadap kepercayaan publik. 
 
Kata kunci : good corporate governance, tingkat pengungkapan (disclosure), 
kepercayaan public, dan manufaktur. 
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ABSTRACT 

Gatut Sutomo, 2013 : The influence of good corporate governance and disclosure 
level on public trust of manufacturing company’s financial statements listed at 
Indonesian stock exchange. 
Advisor : (1) Choirul Anwar, SE., MBA, MAFIS (2) Diena Noviarini, SE., M.Si 

 
The purpose of this study was to analyze the relationship between good 

corporate governance and the level of disclosure on the public trust. Data were 
taken from the 61 companies listed on the Indonesia Stock Exchange and selected 
using purposive sampling method during 2011 to 2012. 

The method to analyze data that used in this study is multiple linear 
regression and hypothesis testing. Independent variables used in this study 
include good corporate governance as measured by independent commissioners 
and audit committee and disclosure level, the dependent variable is public trust. 

Results of hypothesis testing showed that the independent commissioners 
and audit committee does not affect the public trust while the level of disclosure 
has a positive and significant impact on public trust. 

The implications of this study explains that companies need to pay 
attention to the level of disclosure because it has an influence on the public trust. 
 
Keywords: good corporate governance, tingkat pengungkapan (disclosure), 
kepercayaan public, dan manufaktur. 
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