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INTISARI 

 

 

Penelitian ini menguji kinerja keuangan sebagai determinan dari GCG, CSR, 

dan ukuran perusahaan serta konsekuensi terhadap nilai perusahaan. Kinerja 

keuangan adalah pencapaian prestasi suatu perusahaan pada periode tertentu yang 

mencerminkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang ditetapkan.  Terdapat 7 hipotesis dalam penelitian ini, 

yaitu: 1) GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, 2) CSR 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, 3) ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, 4) kinerja keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 5) kinerja keuangan 

sebagai variabel intervening pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan, 6) kinerja 

keuangan sebagai variabel intervening pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, 7) 

kinerja keuangan sebagai variabel intervening pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengikuti CGPI 

Awards tahun 2015-2018 dan terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 55 data 

observasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari IDX. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis pendekatan SEM-PLS dengan software SmartPLS 

3.2.9. 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan, CSR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan, kinerja keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian tidak langsung membuktikan bahwa 

kinerja keuangan tidak mampu memediasi hubungan antara GCG, CSR, dan ukuran 

perusahaan dengan nilai perusahaan. 
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