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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan membuktikan secara empiris 

pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai 

perusahaan. Pengukuran mekanisme Good Corporate Governance (GCG) yang 

digunakan (1) kepemilikan manajerial, (2) kepemilikan institusional, (3) dewan 

komisaris (4) komisaris indepeden. Nilai peusahaan diukur dengan menggunakan 

proxy price to book value (PBV). Populasi pada penelitian ini ada 39 perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Berdasarkan metode 

purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 51 data sampel. 

Kepemilikan manajerial dan dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

Katakunci  :  good corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris, komisaris independen, price to book 

value 
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ABSTRACT 

 This research was conducted to examine and prove empirically the 

influence of Good Corporate Governance (GCG) mechanism to the value of the 

company. The measurement of Good Corporate Governance (GCG) mevhanism 

used, is (1) managerial ownership (2) intitusional ownership (3) board size (4) 

independent commissioner. The company value is measured by using proxy price 

to book value (PBV). The population of this research were 39 banking registered 

in Bursa Efek Indonesia in 2010-2013. Based of purposive sampling method, there 

is 51 data sample gathered. Managerial ownership and board size used in this 

research do not have significant influence to words the company value. 

Meanwhile, the institusional ownership and independent commissioner have 

significant influence towards the company value. 

 

Keywords : Good Corporate Governance, managerial owership, institusional 

ownership, and board size. 
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