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Praktik good corporate governance memiliki peranan sangat penting dalam 

mengarahkan dan mengelola suatu perusahaan. Salah satu penyebab krisis 

keuangan yang dialami Indonesia pada tahun 1998 dan 2008 adalah lemahnya 

praktik tata kelola suatu perusahaan di Indonesia. Perkembangan praktik tata kelola 

di Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara ASEAN lainnya, berdasarkan 

hasil penilaian terakhir ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 

Indonesia berada di peringkat ke 4 dari 6 negara peserta ACGS. Penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa good corporate governance mempengaruhi harga saham suatu 

perusahaan. Penguatan corporate governance pada perusahaan akan mengurangi 

agency problem dan tercipta pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, 

tanggung jawab, independen dan wajar. Hal ini tentu akan menarik minat investor 

dalam menginvestasikan dananya sehingga akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan tersebut. Harga saham akan berfluktuasi seiring dengan permintaan dari 

saham tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan perusahaan 

Indeks KOMPAS100 dalam menerapkan dan mengungkapan praktik Good 

Corporate Governance pada 2014 – 2018 dan menganalisis pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap Harga Saham. Jumlah sampel penelitian adalah 56 

perusahaan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan 3 kriteria. 

Jenis data yang digunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan, situs 

web dan informasi resmi regulator atau perusahaan. Teknik pengolahan data 

menggunakan analisis data panel dengan bantuan perangkat lunak STATA 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Komisaris Independen, return 

on assets, price to earning ratio dan price to book value memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham ke arah positif. Variabel jumlah rapat Dewan 

Komisaris, jumlah Direksi, jumlah rapat Direksi, pendidikan/pelatihan sekretaris 

perusahaan dan earning per share memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan. Hasil uji simultan menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan dari 

sembilan variabel independen terhadap harga saham. Hasil pengujian koefisien 

determinan menunjukkan besarnya adjusted R-square adalah 0.9609 atau 94.81%. 
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