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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 

11) 

 “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya” (QS. An Najm : 39) 

 “Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang 

ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 

kedudukan / kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya 

surga nanti pada hari kiamat” (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu) 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Bapak, Ibu dan Adek saya yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, 

serta do’a yang tak ternilai harganya kepada saya dan senantiasa mendukung 

dalam meraih cita-cita saya. 

 Sahabat-sahabat saya Huril, Hilya, Masbachah, Mahfiroh dan teman – teman 

seperjuangan saya saat kuliah Rista, Ananda Kartika, Mita, Anggit dan 

sebagainya. 

 Pihak – pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 
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INTISARI 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018”. Menjelaskan tentang nilai 

perusahaan dipengaruhi oleh komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, 

dewan komisaris, ukuran perusahaan. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

variabel komite audit yang dilihat dari jumlah komite audit yang dimiliki 

perusahaan, variabel kepemilikan manajerial diperoleh dengan membagi total saham 

yang dimiliki manajemen dengan jumlah saham yang beredar akhir tahun, variabel 

dewan direksi yang dilihat dari jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki 

perusahaan, variabel dewan komisaris yang di ukur dengan jumlah komisaris 

internal ditambah komisaris yang dimiliki perusahaan dan ukuran perusahaan atau 

size yang di ukur menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan : (1) Bagaimana 

komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (2) Bagaimana 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (3) 

Bagaimana dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (4) 

Bagaimana dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (5) 

Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Objek 

penelitian di dalam penulisan skripsi ini sejumlah 46 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif 

peneliti, dimasyarakat yang harus dipenuhi oleh sampel. Teknik analisis yang 
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digunakan yaitu SPSS 21. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa variabel 

dependen nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh variabel independen berupa 

komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, akan tetapi 

berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusun 

skripsi dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan Studi Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018” 

dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang 

mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai 

gelar sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini kepada : 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung  Semarang 

3. Ibu Lisa Kartikasari, SE.,M.Si.,Akt.,CA selaku Pembimbing yang dengan 

sepenuh hati bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan 

dan pengarahan dengan sabar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

4. Seluruh Dosen dan Staff di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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5. Keluarga saya Bapak, Ibu, Adek yang selalu mendo’akan dan memberikan 

dukungan kepada saya sehingga saya mendapatkan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Sahabat-sahabat saya Rista, Masbachah, Mahfiroh, Huril, Erna, Ananda, 

Fanda dan teman-teman seperjuangan saya pada saat kuliah serta teman-

teman transfer akuntansi angkatan 2018/2019 yang sudah mendukung dan 

berjuang sama-sama dari awal kuliah hingga sampai saat ini yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. 

7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penyusunan 

skripsi ini. 

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 

pihak yang telah terlibat di dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari 

kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala 

bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater dan menambah wawasan bagi 

peneliti dan bagi pembaca pada khususnya bagi mahasiswa jurusan 

Akuntansi. 

                                                            Semarang, 11 September 2020 

 Penulis 
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