
 

 

ABSTRAK 

 

 

Egi Awalugi (118020084) : Pengaruh Good Corporate Governance dan Return 

on Asset Terhadap Harga Saham PT. Bank Mandiri Tbk Periode 2007 – 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh Good Corporate 

Governance dan Return on Asset terhadap harga saham PT. Bank Mandiri Tbk 

periode 2007 – 2016. Good Corporate Governance diukur dengan menggunakan 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebagai hasil survei pelaksanaan 

GCG pada PT. Bank Mandiri Tbk yang dilakukan oleh Indonesian Institute of 

Corporate Governance (IICG) dan bekerja sama dengan majalah SWA. Return on 

Asset diukur dengan melihat laporan keuangan tahunan atau annual report PT. 

Bank Mandiri Tbk sedangkan untuk harga saham diukur berdasarkan harga saham 

penutupan tiap tahun. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan 

verifikatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Jumlah sampel yang didapat dalam penelitian ini adalah PT. Bank 

Mandiri Tbk periode 2007 – 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

linear berganda dan uji keberartian koefisien regresi dengan menggunakan Produk 

Statistik dan Layanan Solusi (SPSS) versi 20.0. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda pada taraf signifikansi 5%. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

secara simultan Good Corporate Governance dan Return on Asset terhadap Harga 

Saham. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai F hitung 

23,138 > F tabel 2,365. Selain itu juga ditunjukkan dengan nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,869 atau 86,9% menunjukan bahwa setiap harga saham 

dipengaruhi oleh variabel GCG dan ROA sedangkan sisanya (13,1%) dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif secara 

simultan Good Corporate Governance dan Return on Asset terhadap harga saham. 

Secara parsial hanya Good Corporate Governance yang berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Saran untuk perusahaan khususnya PT. Bank Madiri Tbk 

diharapkan senantiasa dapat mempertahankan dan menerapakan Good Corporate 

Governance sebagai sistem tata kelola perusahaan yang baik dan dapat dibuktikan 

dengan perolehan ratting Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang 

kian meningkat dari tahun ke tahun. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan referensi terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan good 

corporate governance (GCG) dan Return on Asset terhadap harga saham guna 

memberikan kontribusi dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap ilmu pengetahun 

dimasa mendatang. 
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