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ABSTRAK 

 

 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh 

struktur modal  dan good corporate governance terhadap profitabilitas, menguji 

secara empiris pengaruh struktur modal,  good corporate governance dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listed di BEI 

tahun 2011-2013.sampel diambil dengan menggunakan metode purposive  

sampling. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, dengan 

menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dari IDX dan ICMD.  

Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis path analysis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh 

negatif dan signifikan  terhadap kinerja perusahaan. Good Corporate governance 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja keuangan dan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Good Corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

 

Kata Kunci:  Struktur Modal, Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan 

dan Nilai Perusahaan  
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to test empirically the effect of capital 

structure and good corporate governance to profitability , empirically examine 

the effect of capital structure , good corporate governance and profitability of the 

company's value .  

 The population of this research is manufacturing companies listed on 

the Stock Exchange in 2011-2013 . The samples were taken by using purposive 

sampling method . The type of data used is secondary data , using the method of 

data collection and documentation of IDX ICMD . The method of analysis in this 

research is the analysis path analysis . 

 The results of this study indicate that capital structure and significant 

negative effect on the performance of the company. Good corporate governance 

affect the performance of the company . Financial performance and capital 

structure affect the value of the company . Good corporate governance does not 

affect the value of the company . 

 

Keywords : Capital Structure , Good Corporate Governance, Financial 

Performance and Company’s Value 
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INTISARI 

 

Teori  sinyal  membahas  mengenai  dorongan  perusahaan  untuk  

mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena  terjadi asimetri  

informasi antara manajemen dengan pihak  eksternal. Salah  satu  informasi  

tersebut adalah  tentang  aktivitas keputusan pendanaan atau struktur modal yang 

dilakukan perusahaan. Struktur modal di perlukan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan karena penetapan struktur modal dalam kebijakan pendanaan 

perusahaan menentukan profitabilitas perusahaan. Pemilik struktur modal yang 

baik pada perusahaan adalah penting. Perbandingan modal sendiri haruslah tepat 

karena perbandingan tersebut akan berakibat langsung terhadap posisi keuangan 

perusahaan. Bila perusahaan mengutamakan modal sendiri dan mengurangi biaya 

ketergantungan terhadap pihak luar dan mengurangi resiko keuangan (Yuliana, 

dkk, 2013). 

Teori keagenan memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen 

bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 

kepentingannya sendiri (self interest) bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil 

terhadap pemegang saham.  Good Corporate Governance (GCG) bertumpu pada 

teori keagenan dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan 

untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada 

peraturan yang berlaku. Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan 

diatas tentunya tidak terlepas dari peranan good corporate governance, sebab 

berfungsi sebagai kontrol dalam  pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya  

juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau 

perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya Yuliana, dkk (2013), 

Bukit (2012), Untung Wahyudi (2006), sehingga menarik bagi peneliti untuk 

meneliti ulang pengaruh struktur modal struktur modal  dan good corporate 

governance terhadap profitabilitas, menguji secara empiris pengaruh struktur 

modal,  good corporate governance dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, 

sehingga di kemukakan 5 hipotesis. Sampel yang dipergunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang listed di BEI tahun 2011-2013. sampel diambil dengan 

menggunakan metode purposive  sampling. Jenis data yang dipergunakan adalah 

data sekunder,  dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dari 

IDX dan ICMD.  Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis path analysis 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat di simpulkan bahwa 

struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap kinerja perusahaan. 

Good Corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja 

keuangan dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Good 

Corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 


