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INTISARI 

 

Perusahaan berdiri mempunyai tujuan utama meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham (stockholder), yang tercermin dari harga saham 

perusahaan. Harga saham perusahaan meningkat, dapat diartikan bahwa 

kesejahteraan pemilik juga meningkat disebabkan karena tingginya nilai perusahaan. 

Salah satu hal yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningktakan nilai 

perusahaan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham 

maupun para pemilik. (Sumanti dan Mangantar, 2015). 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah Good Corporate 

Governance. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan dengan 

menggunakan variabel intervening dengan modal intelektual, kinerja keuangan dan 

Corporate Social Responsibility. Adapun tujuan dilakukannya Penelitian ini adala 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

nilai perusahaan dengan modal intelektual, kinerja keuangan dan Corporate Social 

Responsibility sebagai variabel intervening. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa 

Efek Indonesia selama periode tahun 2012 – 2016 sebesar 149 perusahaan. Dengan 

menggunakan teknik purposive samping, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 35 

perusahaan. Alat analisisnya adalah Path analysis atau uji multyregresi.  

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa good 

corporate governance tidak mempunyai pengaruh terhadap modal intelektual. Good 

corporate governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan dan CSR. Good corporate governance, kinerja keuangan dan CSR 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

modal intelektual tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Modal 

intelektual tidak mampu menjadi variabel intervening antara GCG dengan nilai 

perusahaan. Kinerja keuangan mampu menjadi variabel intervening antara GCG 

terhadap nilai perusahaan. Corporate Social Responsibility mampu menjadi variabel 

intervening antara GCG terhadap nilai perusahaan.  

Pada penelitian selanjutnya disamping menambah indikator GCG seperti 

komite audit, dewan komisaris, dll juga perlu memperluas obyek penelitian guna 

mencari keakuratan penelitian, seperti seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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