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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 

 

Man Jadda WaJada 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Bunda dan Ayah tercinta 

 Adik  tercinta 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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INTISARI 

 Nilai perusahaan penting bagi investor karena dapat memberikan 

informasi yang andal dan relevan mengenai laba saat ini dan laba masa depan. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

institusional, frekuensi rapat dewan komisaris, intellectual capital dan kinerja 

keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 

menandakan kemakmuran para investor dan pemilik. Nilai perusahaan meningkat 

ditandai dengan adanya tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada 

pemegang saham. Terdapat 7 hipotesis pada penelitian ini, yaitu : 1) kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 2) frekuensi rapat 

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 3) intellectual 

capital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 4) kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 5) frekuensi rapat 

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 6) intellectual 

capital berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 7) kinerja keuangan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI  pada tahun 2016-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Dengan teknik purposive sampling, jumlah sampel penelitian yang 

digunakan adalah sebanyak 37 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linear berganda dengan program SPSS versi 26.0. 

Berdasarkan pengujian hipoteis dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepemilikan institusional, dan intellectual capital berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan frekuensi rapat 

dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan kepemilikan institusional dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan serta kinerja keuangan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, 

kinerja keuangan tidak bisa memediasi pengaruh kepemilikan institusional, 

frekuensi rapat dewan komisaris, dan intellectual capital. 
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