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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya kecuali 

kaum itu mengubah apa yang ada dalam dirinya sendiri”. (QS Ar Ra’d : 11) 

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan 

memudahkan jalan ke surga baginya”. (HR. Muslim) 

“Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap percaya dan 

semangat bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya dikemudian hari”. 

(Elizabeth Barrett Browning) 

 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

• Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan dorongan doa dan motivasi. 

• Sahabat dan rekan kerja tersayang, yang selalu mendorong untuk selalu 

berkarya dan berprestasi. 

• Almamater, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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INTISARI 

Pada dasarnya berdirinya perusahaan memiliki tujuan yang akan dicapai. 

Salah satu tujuannya yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Corporate 

Social Responsibility (CSR), Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan melalui Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening. 

Berlandaskan Signalling theory, penelitian ini menguji 13 hipotesis 

diantaranya: (1) GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. (2) 

CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. (3) Leverage 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. (4) Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. (5) GCG berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. (6) CSR berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. (7) Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. (8) Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. (9) Kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. (10) Kinerja keuangan sebagai variabel intervening pengaruh GCG dan 

nilai perusahaan. (11) Kinerja keuangan sebagai variabel intervening pengaruh CSR 

dan nilai perusahaan. (12) Kinerja keuangan sebagai variabel intervening pengaruh 

leverage dan nilai perusahaan. (13) Kinerja keuangan sebagai variabel intervening 

pengaruh ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam 

pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2018. Metode penentuan sampel 

yang digunakan yaitu purposive sampling, sehingga jumlah sampel yang memenuhi 

kriteria selama periode tahun 2015-2018 yaitu 53 perusahaan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Partial Least Square (PLS). 

Hasil dari penelitian membuktikan bahwa: GCG berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan. CSR berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan. GCG berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. CSR 

berpengaruh positif tidak signifikan nilai perusahaan. Leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan bukan sebagai variabel 

intervening pengaruh GCG, CSR, Leverage, dan Ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi 

yang berjudul “Kinerja Keuangan sebagai variabel intervening pengaruh Good 

Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Karakteristik 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini bisa 

terselesaikan berkat bimbingan, arahan, masukan, dukungan, bantuan, saran dan 

kritikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas 
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telah membimbing dan memotivasi dengan meluangkan waktu, tenaga, 

pikiran, dan arahan untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi ini 

hingga selesai. 
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Agung Semarang yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing serta 

memberikan ilmu pengetahuannya. 

5. Bapak dan Ibu kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, dan doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi. 

6. Teman-teman Elok, Lutfa, dan Khafid yang selalu memberikan doa, semangat 

dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini masih 

banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

oleh penulis untuk perbaikan penelitian skripsi ini. Penulis berharap bahwa penelitian 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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