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INTISARI 

 

Nilai perusahaan menjadi suatu hal yang penting bagi perusahaan karena 

hal tersebut dapat menunjukan seberapa tinggi tingkat pengembalian dan 

keuntungan yang akan didapatkan. Semakin tinggi nilai perusahaan maka akan 

meningkatkan kepercayaan investor mengenai posisi perusahaan pada saat ini dan 

pertumbuhan masa depan perusahaan yang serta akan meningkatkan minat para  

investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.  

Penelitian ini berkaitan dengan teori agensi yang menjelaskan perbedaan 

kepentingan antara agen dan prinsipal. Good Corporate Governance diyakini 

dapat menjembatani hubungan antara manajer dan stakeholder yang akan 

meminimalkan kegiatan yang dapat merugikan perusahaan sehingga nilai 

perusahaan dapat meningkat. Komponen Good Corporate Governance akan 

membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip GCG 

sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

memaksimalkan potensi intellectual capital yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

telah go public dan beroperasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive 

sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Model 

berbasis Partial Least Square (SEM-PLS) dengan software SmartPLS 3.0 
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Hasil penelitian ini menunjukan Good Corporate Governance 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (hipotess diterima), Good 

Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap intellectual capital 

(hipotess diterima), Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan (hipotess diterima), profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan (hipotess diterima), intellectual capital 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (hipotess ditolak).
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. “- Surah Al Baqarah ayat 216. 
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