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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

“Jangan korbankan prinsip demi toleransi” 

“Jadilah manusia yang bermanfaat untuk sekitar, walaupun pintar tak bermanfaat 

sia-sialah kepintaran tersebut” 

“Yang terbaik tak selalu harus jadi yang terdepan. Yang terbaik adalah yang 

mampu membantu sebanyak mungkin orang untuk sama-sama berada di depan” 

(Kartinifastuti) 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(QS. Ar_Ra‟d : 11) 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Bapak dan Ibu tersayang 

 Kakak-kakak ku tercinta 

 Keluarga dan teman-teman   
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INTISARI 

Nilai perusahaan mempunyai peran penting bagi perusahaan dan para 

investor, karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan saham mereka dan perusahaan tetap 

bisa bersaing dalam dunia bisnis di era sekarang dan yang akan datang. Pada 

penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diduga mampu meningkatkan nilai 

perusahaan ke depan, yaitu good corporate governance dan intellectual capital. 

Penelitian ini menggunakan Theory Agency dan Resources Based Theory. 

Terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu : a) Good Corporate 

Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intellectual Capital, b) 

Intellectual Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 

dan c) Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 yang diperoleh melalui situs 

website resmi BEI www.idx.co.id. Pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 255 observasi yang memenuhi 

kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda dan uji sobel dengan menggunakan program SPSS 26. 

Berdasarkan hasil uji dan analisis data dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa good corporate governance berpengaruh positif signifikan 

terhadap intellectual capital, intellectual capital berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, good corporate governance berpengaruh positif 

http://www.idx.co.id/
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signifikan terhadap nilai perusahaan, dan intellectual capital mampu memediasi 

pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, hidayah serta kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Good Corporate Governance dan 

Intellectual Capital Sebagai Determinan Nilai Perusahaan” untuk memenuhi 

sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana S1 Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Penulis menyadari bahwa 

terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari peran, bantuan dan dukungan yang 

diberikan kepada berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa,SE., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, SE, M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak perhatian, 

bimbingan, dan motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi 

penulis. 

5. Kedua orang tua tersayang Bapak Jami‟an dan Ibu Sutarni yang berperan 

penting dalam memberikan semangat, dukungan, materi, motivasi, dan 
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doa-doa tiada henti yang selalu mereka panjatkan untuk masa depan 

penulis. 

6. Kakak tercinta Nia Andri Yani dan Mas Moh Yanto yang selalu 

memberikan semangat, dukungan, dan doa bagi penulis. 

7. Bulek Siti Rufi‟ah, saudara, serta kerabat tercinta yang selalu memberikan 

motivasi, semangat, dan doa bagi penulis. 

8. Sahabat-sahabatku “Santi, Dwi, Dewi, Cece, Ela” dan teman-teman 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang selalu memberi 

dukungan, bantuan, motivasi, semangat, keceriaan, kebersamaan kalian 

bagi penulis selama menempuh studi di Universitas Sultan Agung dan 

menyelesaikan skripsi. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa 

dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Akhir kata, teruntuk semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya 

doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan 

kita semua. Aamiin Aamiin Ya Robbal „Alamin. 
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