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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara good 
corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah perusahaan property & 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. 

Pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode puposive 
sampling dan terpilih 19 perusahaan dengan total sampel sebanyak 57 data 
penelitian. Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda 

dengan bantuan program IBM SPSS versi 23. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional, leverage dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan dewan komisaris berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kepemilikan 

manajerial dan umur perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap kualitas pelporan keuangan. 

 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Kualitas 

Pelaporan Keuangan 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to examine the effect of good corporate 

governance and company characteristics on the quality of financial reporting. The 
population contained in this study are property & real estate companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Sampling was carried out using a 
puposive sampling method and 19 companies were selected with a total sample of 
57 research data. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis 

with the help of the IBM SPSS version 23 program. 
The results of the research conducted showed that institutional ownership, 

leverage and company growth had a significant positive effect on the quality of 
financial reporting, while the board of commissioners had a significant positive 
effect on the quality of financial reporting. Managerial ownership and age of the 

company show the results of not significant negative effect on the quality of 
financial reporting. 

 
Keywords:  Good Corporate Governance, Company Characteristics and Quality of 

Financial Reporting 
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INTISARI 

 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh good corporate governance dan karakteristik 

perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Good Corporate Governance 
terdiri dari dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. 

Karakteristik perusahaan terdiri dari leverage, umur perusahaan dan pertumbuhan 
perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat 6 hipotesis, yaitu : a) dewan komisaris 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, b) 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
pelaporan keuangan, c) kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas pelaporan keuangan, d) leverage berpengaruh positif signifikan 
terhadap kualitas pelaporan keuangan, e) umur perusahaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, f) pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

perusahaan property & real estate yang terdaftar secara terus menerus di BEI 
selama tahun 2016-2018. Metode yang dipakai dalam pengambilan sampel 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Dari 59 perusahaan terdapat 19 

perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian 
ini adalah Analisis Regresi Berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan IBM SPSS versi 23, 
didapatkan kesimpulan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan; kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan; kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan; leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan; umur 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan; dan 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

pelaporan keuangan. 
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