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2.1 Indeks Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Index) 

 The Indonesian Institute for Corporate Governance adalah institusi yang 

telah ada sejak 2 Juni 2000 yang melakukan tugas peningkatan tata kelola 

perusahaan yang baik dan diseminasi. IICG mempunyai misi untuk membantu 

perusahaan dalam menerapkan konsep tata kelola dan mendorong 

pengimplementasian tata kelola yang baik di Indonesia. Setiap negara memiliki 

cara pengukuran tersendiri untuk menentukan apakah tata kelola sebuah 

perusahaan telah dilaksanakan dengan baik atau tidak baik. Di Indonesia, 

perusahaan yang telah mengimplementasi tata kelola dan kinerja yang baik akan 

tercantum dalam laporan CGPI sesuai dengan tahap penilaian yang telah 

ditentukan. Tahap penilaian itu meliputi penyusunan makalah, self assessment, 

pengumpulan dokumen perusahaan, serta prestasi dan observasi ke perusahaan. 

Dari hasil tahap penilaian terkait, perusahaan yang memenuhi tahap penilaian 

akan masuk ke dalam laporan CGPI dan mendapatkan nominasi dengan salah satu 

dari tiga sebutan yang sudah ditetapkan yaitu sangat terpercaya, percaya, dan 

cukup terpercaya. Namun, peneliti tidak menggunakan CGPI sebagai data untuk 

penelitian dikarenakan jumlah perusahaan yang masuk dalam CGPI sangat sedikit 

sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk mengambil perusahaan terkait 

sebagai sampel penelitian. Peneliti memakai indeks pengukuran dari negara 

United Kingdom yang telah diteliti oleh Mathew et al. (2018) dimana penilaian 

tata kelola didasarkan pada 10 penilaian yaitu ukuran perusahaan, direktur non-

eksekutif, direktur wanita, CEO duality, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, umur perusahaan, masa jabatan direksi, kehadiran direksi, dan rapat 

audit. Setiap penilaian akan diberikan nilai 1 jika memenuhi kriteria dan 0 jika 

tidak masuk dalam kriteria. Peneliti terlebih dahulu mencari data untuk penilaian 

terkait dan menemukan bahwa ada 1 penilaian yang tidak dapat diukur di 

Indonesia yakni CEO duality. CEO duality pada dasarnya tidak dianut oleh setiap 

negara. Penelitian dari Santoso (2010) menjelaskan bahwa struktur kepengurusan 
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terbagi menjadi 2, ada one tier system dan two tier system. One tier system 

diartikan dalam keadaan dimana seorang pengurus menjabat sebagai direktur

eksekutif dan direktur non eksekutif dalam satu dewan. Sedangkan two tier system 

dikatakan jika seseorang tidak merangkap dua jabatan sebagai direktur non 

eksekutif dan direktur eksekutif. Maka apabila indeks terkait digunakan, 

Indonesia hanya dapat mencapai batas penilaian tertinggi senilai 9. 

 Iswara (2014) menanggapi bahwa dengan adanya tata kelola perusahaan 

mengurangi daya saing antar perusahaan yang tidak sehat. Dalam artian bahwa 

perusahaan akan berusaha meningkatkan kualitas dan nilai perusahaannya dalam 

menyaingi perusahaan lainnya, bukan dengan cara yang tidak benar seperti 

memanipulasi laporan perusahaan. Yenibra (2015) mengemukakan bahwa perlu 

dilakukan analisa mengenai tata cara pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dengan 

memakai indeks sebagai pengukuran tata kelola perusahaan, diharapkan dapat 

diketahui seberapa besar penerapan tata kelola pada sebuah perusahaan. Menurut 

Ariff et al. (2007),  indeks tata kelola perusahaan bukan hanya sebuah pengukuran 

untuk mengetahui seberapa jauh sebuah perusahaan menerapkan tata kelola, tetapi 

sebagai sebuah pemantauan dan pengembangan yang lebih dalam perekonomian 

global. Namun berbeda dengan Ariff et al. (2007), adanya penyalahgunaan 

jabatan pada perusahaan membuat Rompas et al. (2014) melakukan penelitan 

terhadap faktor apa saja yang memberi pengaruh terhadap pengungkapan tata 

kelola perusahaan. Penyalahgunaan jabatan yang dimaksud biasanya berupa 

kepemilikan saham yang terbesar sehingga memiliki jabatan atau kekuasaan yang 

lebih tinggi dibandingkan pemegang saham lainnya sehingga keputusan yang 

diambil berdasarkan dari kepemilikan saham terbesar.  

 Salikim (2018) berpendapat tata kelola sebagai salah satu unsur penting 

dalam memberi kontribusi untuk keberhasilan suatu perusahaan. Pada setiap 

laporan tahunan perusahaan terbuka memiliki laporan tata kelola perusahaan. Hal 

terkait membuktikan bahwa tata kelola menjadi poin penting bagi beberapa pihak 

yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan maupun untuk berinvestasi.   

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 
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  Penelitian terhadap tata kelola perusahaan tentunya sudah banyak diteliti 

terlebih dahulu pada tahun tahun sebelumnya. Namun seiring berkembangnya 

zaman, penelitian terhadap tata kelola pun mengalami perkembangan seperti 

adanya penambahan variabel independen maupun kontrol dari penelian 

sebelumnya. Beberapa penelitian yang sebagaimana sudah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu seperti Pamungkas dan Muid (2012), Rompas et al. (2014), Tjandra dan 

Suryathi (2017), Putri (2017), dan peneliti lainnya.  

 Dari beberapa peneliti yang disebutkan, masing-masing memiliki 

variabel yang berbeda-beda misalnya Pamungkas dan Muid (2012) memiliki 

variabel independen profitabilitas, kepemilikan konsentrasi, ukuran perusahaan, 

leverage, umur perusahaan, pertumbuhan pendapatan, nilai perusahaan, 

karakteristik perusahaan dan countries of nation pada penelitiannya. Namun 

ketiga peneliti lainnya tidak meneliti variabel terkait pada penelitiannya. Untuk 

itu, peneliti menggunakan beberapa variabel baru demi meneliti pengaruh 

terhadap tata kelola perusahaan. Variabel bebas yang dipakai peneliti ialah 

variabel pendanaan eksternal, kepemilikan konsentrasi, dan kepemilikan 

institusional.  

 Dari penelitian diatas, peneliti juga menemukan penelitian yang meneliti 

tentang tata kelola perusahaan. Namun, pengukuran yang digunakan oleh peneliti 

terkait sama dengan pengukuran yang dipakai oleh peneliti. Hanya saja sampel 

yang digunakan oleh peneliti terkait berbeda dengan peneliti. Peneliti terkait 

adalah Pamungkas dan Muid (2012). Mereka menggunakan indeks sebagai cara 

ukur terhadap tata kelola perusahaan. Namun, pengambilan data merupakan 

laporan keuangan pada perusahaan yang telah masuk dalam laporan indeks 

corporate governance perception index. Sebelum menentukan data sampel, 

peneliti terlebih dahulu mencari tahu tentang CGPI. Setelah mengetahui sedikit 

mengenai CGPI, peneliti memutuskan untuk tidak menggunakan data dari CGPI. 

Hal ini dikarenakan perusahaan yang tercatat pada laporan CGPI tidak sebanyak 

dengan perusahaan yang ada pada BEI. Sehingga peneliti khawatir akan hasil uji 

yang peneliti akan teliti. Berikut merupakan gambar model yang digunakan oleh 

Pamungkas dan Muid (2012): 
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Gambar 2.1 Model penelitian, sumber: Pamungkas dan Muid, 2012. 

 Terdapat juga penelitian yang telah diteliti oleh Rompas et al. (2014) 

yang menggunakan variabel independensi komite audit, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage. Dari keseluruhan variabel, variabel independensi 

komite audit tidak termasuk dalam variabel pada penelitian peneliti. Namun tiga 

lainnya merupakan variabel kontrol yang peneliti gunakan. Sampel yang dipakai 

adalah 45 perusahaan dengan likuiditas tertinggi dari tahun 2011 sampai 2012.  

Independensi komite audit dapat menjadi variabel yang dapat digunakan oleh 

peneliti selanjutnya karena dari jurnal yang sudah didapatkan peneliti, masih 

sangat minim peneliti lain yang menggunakan variabel terkait dalam penelitian.  

 Peneliti juga menemukan satu penelitian yang dilakukan oleh  Putri 

(2017). Dari penelitian terkait, peneliti mengetahui bahwa otoritas jasa keuangan 

sebelumnya telah membuat peraturan bagi perusahaan terbuka yang sahamnya 

akan diperjualbelikan, namun tidak semua perusahaan taat terhadap aturan terkait 

sehingga sanksi pun terpaksa diberikan kepada perusahaan yang telah melanggar 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan data yang peneliti 

temukan dari peneliti terkait, terdapat sekitar 415 peringatan kepada perusahaan 

karena telat dalam memberikan laporan tahunan kepada OJK dalam batas 30 hari 

yang sudah ditentukan. Faktor terkait mempengaruhi banyak pihak dalam 

pengambilan keputusan karena hal-hal terkait merupakan informasi penting dari 

suatu perusahaan. Kemudian dari data terkait, peneliti juga menemukan bahwa 
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terdapat penurunan kasus peringatan terhadap perusahaan dari tahun 2012 

sebanyak 415 menjadi 370 di tahun 2013. Untuk kasus bagi perusahaan yang telat 

memberikan laporan keuangan dalam batas 60 hari yang sudah ditentukan oleh 

OJK, maka sanksi yang diberikan berupa denda sejumlah Rp 50.000.000,00. Bagi 

perusahaan yang tidak atau telat menyampaikan dalam batas 90 hari, maka denda 

yang dikenakan sebesar Rp 150.000.000,00. Meskipun denda terkait dikatakan 

material, kasus ini tidak mengalami penurunan dan justru mengalami peningkatan 

yang sebelumnya 116 kasus di tahun 2012 menjadi 151 kasus pada tahun 2013. 

Terbukti bahwa denda yang diberikan bukanlah hal yang perlu ditakutkan oleh 

perusahaan terbuka yang menilai denda terkait tidaklah material. Penelitian terkait 

juga membuktikan bahwa setelah kejadian krisis ekonomi, pelaksanaan tata kelola 

masih sangat rendah dan perusahaan beranggapan bahwa tata kelola bukanlah 

suatu hal yang penting.  

 Menurut peneliti terkait hal seperti ini dapat terjadi karena adanya 

larangan dari pemerintah yang tidak mengizinkan perusahaan pertambangan di 

Indonesia untuk melakukan ekspor sehingga terdapat penurunan omset sekitar    

30% bagi perusahaan pertambangan. Hal seperti itulah yang membuat perusahaan 

lengah dalam menerapkan tata kelola. Maka dari itu, peneliti terkait melakukan 

penelitian terhadap kepatuhan perusahaan pertambangan dalam menerapkan tata 

kelola perusahaan yang diukur melalui ukuran perusahaan, usia perusahaan, 

komite audit, pengungkapan dewan komisaris, rapat komite audit, rapat dewan 

komisaris, kegiatan tanggung jawab sosial, struktur kepemilikan saham, kegiatan 

sekretaris perusahaan, dan ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan 

laporan tahunan. Dari variabel yang disebutkan, ada beberapa variabel yang dapat 

dikatakan jarang ditemukan dalam artian masih belum banyak peneliti yang 

menggunakan variabel diatas untuk penelitian terhadap tata kelola perusahaan. 

Pengujian yang dilakukan memberikan beberapa hasil seperti kegiatan sekretaris 

perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan tata kelola. Peneliti 

terkait memberikan pernyataan bahwa semakin lama perusahaan dalam 

menyampaikan laporan tahunan maka akan menunjukkan rendahnya tata kelola 

perusahaan yang mengakibatkan penurunan profitabilitas karena investor tidak 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ukuran perusahaan dianggap 
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mempengaruhi penerapan tata kelola. Jika sebuah perusahaan berukuran besar, 

maka tata kelola yang diterapkan pun semakin bagus. Komposisi dewan komisaris, 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, komite audit serta rapat komite 

audit tidak mempengaruhi dalam pengimplementasian tata kelola. Namun, 

perusahaan yang telah terdaftar lama lebih patuh dalam implementasi tata kelola 

jika dibandingkan dengan perusahaan yang baru terdaftar. 

 Suprianto (2014) menegaskan bahwa dengan berkembangnya zaman, 

perusahaan pun perlu melakukan tata kelola karena pada fenomena yang terjadi 

dalam dewasa menunjukkan bahwa banyak individu yang sudah berpendidikan 

sehingga menginginkan informasi yang lebih modern. Dan informasi pada zaman 

sekarang dapat ditemukan dengan mudah menggunakan alat elektronik seperti hp 

dan tv. Koran sudah menjadi sebuah informasi tradisional untuk zaman sekarang. 

Halimatusadiah dan Gunwan (2014) menyatakan bahwa ada dua poin penting 

yang membuat perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yaitu untuk 

menarik perhatian investor dengan tata kelola yang baik dan sebagai 

pengungkapan informasi terhadap masyarakat. Di zaman sekarang ini, untuk 

melihat kondisi keuangan sebuah perusahaan sudah dapat diakses melalui hp. 

 Sari et al. (2018) juga membuat suatu penelitian terhadap implementasi 

tata kelola. Dari data beliau, diketahui bahwa Indonesia mendapatkan urutan ke 3 

pada tahun 2000 dari negara lain yang terdapat di Asia. Posisi 1 didapatkan oleh 

negara Vietnam dan kedua didapatkan oleh Korea Selatan. Hal ini justru 

membuktikan bahwa Indonesia mampu menyaingi negara lain yang berada dalam 

wilayah Asia dalam hal pelaksanaan dan penerapan tata kelola. Dari data terkait 

juga, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2014 Indonesia menduduki posisi ke 

1 dalam hal penerapan tata kelola. Perkembangan ini termasuk pesat karena dari 

segi persaingan ada beberapa negara maju juga seperti Singapura. Namun, hal itu 

tidak menjadi hambatan bagi Indonesia dalam memperbaiki diri untuk 

meningkatkan mutu dan nilai suatu perusahaan. 

 Pangeran dan Salaunaung (2016) menyatakan hubungan antara tata 

kelola dengan pemegang saham dimana manajer akan berusaha mengatur dan 

menghindari kecurangan yang akan merugikan pemegang saham. Dengan begitu 

akan menurunkan biaya agensi. Namun, tidak semua manajer perusahaan akan 
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senantiasa melakukan hal itu karena seperti yang diketahui bahwa manajer juga 

mempunyai kepentingan pribadi sehingga keputusan yang diambil hanya untuk 

pribadi, bukan untuk perusahaan maupun pemegang saham. Nuryan (2016) 

mengartikan tata kelola perusahaan sebagai sebuah tujuan maupun cara untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut beliau, ada tiga sebab yang 

mengakibatkan sulitnya Indonesia dalam menerapkan tata kelola seperti faktor 

internal, eksternal, dan struktur kepemilikan. Faktor internal disebabkan oleh 

adanya kepentingan pribadi manajemen sehingga mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Faktor eksternal seperti hukum, norma, atau aturan tentang tata kelola 

di Indonesia yang menjadi poin penting dalam menjalankan tata kelola. Struktur 

kepemilikan ini ditentukan oleh pemilik saham terbanyak dalam perusahaan. 

Adanya pemegang saham terbesar membuat perusahaan kehilangan nilai 

perusahaan karena keputusan hanya berada di pemegang saham terbesar sehingga 

keputusan yang diambil tidak dapat mewakili suara dari pemegang saham lainnya.   

 Firmansyah dan Devi (2018) berpendapat bahwa perlunya pemeringkatan 

dari aspek kepentingan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang berarti 

bahwa tata kelola diimplementasi sesuai dengan kepentingan yang dianggap 

prioritas terlebih dahulu. Namun penerapan tata kelola sesungguhnya tidak 

berdasarkan hal terkait melainkan dijalankan dan diterapkan secara bersamaan 

karena semua penilaian tata kelola itu penting. 

  

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Pendanaan Eksternal terhadap Indeks Tata Kelola 

Perusahaan 

Handayani (2017) mengartikan pendanaan eksternal sebagai sumber dana 

yang tidak didapatkan atau diperoleh dari perusahaan itu sendiri, melainkan dari 

luar perusahaan. Chung (2006) mengemukakan bahwa tata kelola yang baik ialah 

alat untuk mengurangi informasi yang asimetris. Suatu perusahaan dengan tata 

kelola yang baik akan meminimalisir atau menekan pembiayaan eksternal 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Demirgic dan 

Maksimovic (1998), perusahaan yang menguntungkan akan mempunyai dana 

yang lebih banyak yang diperoleh dari internal sehingga akan lebih sedikit 
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bergantung pada pendanaan luar. Durnev & Kim (2005) mengemukakan bahwa 

kualitas sebuah tata kelola dari suatu perusahaan bergantung pada pendanaan 

eksternal sehingga pada memunculkan hipotesis bahwa pendanaan eksternal 

memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Dan terbukti dari hasil 

penelitian yang telah diuji bahwa pendanaan eksternal berpengaruh signifikan 

positif terhadap indeks tata kelola perusahaan.  

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Konsentrasi terhadap Indeks Tata Kelola 

Perusahaan 

 Kepemilikan konsentrasi ialah kepemilikan terbanyak yang dimiliki oleh 

salah satu pemegang saham. Menurut Pamungkas dan Muid (2012), kepemilkan 

konsentrasi mampu mengontrol manajer untuk mengambil keputusan pada suatu 

perusahaan. Hal ini terjadi karena kepemilkan konsentrasi selaku pemilik saham 

terbesar sehingga mampu mempengaruhi naik maupun turunnya tata kelola pada 

perusahaan. Kesimpulan dari pengaruh kepemilikan konsentrasi terhadap indeks 

tata kelola perusahaan adalah tinggi atau rendah suatu tata kelola perusahaan 

bergantung pada keputusan pemegang saham terbesar yang diberikan kepada 

manajer perusahaan. Penelitian Pamungkas dan Muid (2012) menghasilkan 

pengaruh negatif dari kepemilikan konsentrasi terhadap indeks tata kelola 

perusahaan. Hasil serupa juga dihasilkan oleh peneliti seperti Klein (2002). 

Menurut Taman dan Nugroho (2010), kepemilikan konsentrasi merupakan 

pemegang saham yang mempunyai kendali atas kegiatan suatu perusahaan 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan-keputusan perusahaan ditentukan 

oleh kepemilikan konsentrasi. 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Indeks Tata Kelola 

Perusahaan 

 Menurut Lestari (2017), kepemilikan institusional ialah jumlah 

kepemilikan saham dari keseluruhan saham yang ada pada institusi maupun 

lembaga. Chung dan Zhang (2011) meneliti pengaruh dari kepemilikan 

institusional dan tata kelola perusahaan. Penelitan yang sebagaimana dilakukan 

menunjukkan hasil pengaruh signifikan positif dari pengaruh kepemilikan 

institusional dan tata kelola perusahaan. Hal terkait dikarenakan semakin 

tingginya saham yang dipunyai oleh perusahaan atau lembaga lain 
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memperlihatkan bahwa manajemen sudah melakukan pengendalian yang baik 

sehingga lembaga lain terus menerus menanamkan modal pada perusahaan yang 

pada akhirnya meningkatkan juga tata kelola perusahaan.  

 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Indeks Tata Kelola 

Perusahaan 

 Menurut Tjandra dan Suryathi (2017), keberhasilan penerapan tata kelola 

tidak lepas dari faktor internal dan eskternal. Satu dari faktor internal terkait 

mencakup ukuran perusahaan, yang bisa diukur dengan jumlah aset maupun 

karyawan. Pamungkas dan Muid (2012) menegaskan bahwa semakin besar 

perusahaan maka manajemen dan pemegang saham perlu mengawasi perusahaan 

secara ketat agar dapat memiliki nilai tata kelola yang tinggi. Mereka juga 

mengartikan ukuran perusahaan sebagai suatu skala yang dipakai untuk 

mencerminkan kecil atau besarnya perusahaan. Beberapa penelitian menjelaskan 

bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi secara positif terhadap tata kelola 

perusahaan seperti Tjandra dan Suryathi (2017), Handoyo dan Salihah (2018), dan 

Rompas et al. (2014).  

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Indeks Tata Kelola Perusahaan 

 Agus Sartono (2010) mengartikan leverage sebagai proporsi atau 

penggunaan utang untuk pembiayaan investasinya. Leverage dapat 

mengungkapkan tata kelola perusahaan melalui pengendalian eksternal (Faisal, 

2006). Semakin tinggi leverage maka manajemen semakin perlu mengungkapkan 

informasi yang lebih dan luas terhadap hutang pada perusahaan terkait. Hasil 

penelitian yang sebagaimana sudah dilakukan Rompas et al. (2014) menjelaskan 

bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap tata kelola perusahaan. Namun, 

Handoyo dan Salihah (2018) mendapatkan hasil yang tidak signifikan dari 

pengaruh leverage terhadap indeks tata kelola perusahaan. 

2.4.3 Pengaruh Capital Expenditure Ratio terhadap Indeks Tata Kelola 

Perusahaan 
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 Capital expenditure adalah sejumlah pengeluaran berupa dana perusahaan 

yang dilakukan oleh manajemen untuk memperoleh aset tetap yang nilainya besar 

atau dapat dikatakan material dan tidak sering dilakukan karena nominal yang 

dikeluarkan untuk perolehan aset tetap termasuk material. Menurut Durnev dan 

Kim (2005), perusahaan yang cermat dalam memperoleh aset tetap akan 

menunjukkan nilai tata kelola yang baik. Kurniawan dan Rahardjo (2014) 

mengemukakan bahwa dengan adanya kepentingan pribadi antara pihak 

manajemen, investor, dan pemegang saham dalam menentukan pengeluaran dana 

untuk perolehan aset tetap. Sehingga diperlukannya nilai tata kelola yang tinggi 

agar pemegang saham dan investor dapat mempercayai keputusan yang diambil 

oleh pihak manajemen. 

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Indeks Tata Kelola Perusahaan 

 Menurut Rahmadani dan Rahayu (2017), profitabilitas adalah 

keuntungan dari suatu perusahaan karena melakukan sebuah usaha. Putranto dan 

Raharja (2013) berpendapat bahwa makin tinggi suatu profitabilitas perusahaan, 

begitu juga sebaliknya semakin luas dan banyak informasi yang perlu 

diungkapkan. Pengungkapan informasi ini dapat dituangkan dalam penilaian tata 

kelola perusahaan yang bisa menjadi acuan para investor dan pemegang saham 

dalam menanamkan modal ke perusahaan yang mempunyai tata kelola yang 

tinggi. Menurut Handoyo dan Salihah (2018), profitabilitas menggambarkan 

kemampuan dari suatu perusahaan dalam mendapatkan profit atau laba. Penelitian 

terkait menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap indeks tata 

kelola perusahaan.  

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.5.1  Model Penelitian 

Variabel-variabel yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ialah indeks 

tata kelola perusahaan, pendanaan eksternal, kepemilikan konsentrasi, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage, capital expenditure, dan 

profitabilitas. Dibawah ini adalah model yang dipergunakan dalam penelitian : 
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Gambar 2 Model Penelitian Peneliti, sumber: peneliti.  

2.5.2 Perumusan Hipotesis 

Berlandaskan gambar model penelitian peneliti yang terdapat diatas, 

maka peneliti membuat hipotesis untuk penelitian antara lain : 

H1  = Pendanaan eksternal memiliki pengaruh siginifikan positif terhadap 

indeks tata kelola perusahaan.  

H2  = Kepemilikan konsentrasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

indeks tata kelola perusahaan. 

H3 = Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap indeks tata kelola perusahaan.  
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