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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

 “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai

(dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan

kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. (QS Al Insyiroh : 6-8)

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari

kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS Al Baqarah : 286)

 Perlalukanlah setiap orang yang kamu temui dengan perlakuan seperti yang ingin kau

terima dari orang lain.

 Jangan suka menunda-nunda. Kerjakanlah apa yang perlu dikerjakan ketika ia memang

perlu dikerjakan.

 Just do it and you’ll never know what will happen next.

Persembahan :

 Ibu Sunanik dan Bapak Suharto tercinta.
 Kakakku, Damar Prasetiyani.
 Dosen Pembimbingku, Pak Zaenal.
 Sahabat-sahabat terbaikku.
 Almamaterku Unissula.
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang

berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN

PERUSAHAAN DAN NILAI PERUSAHAAN”. Skipsi ini disusun untuk memenuhi salah

satu syarat kelulusan program Strata Satu (S-1) Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi,

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa proses dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini tidak

luput dari kesulitan dan hambatan, namun permasalahan tersebut dapat teratasi berkat adanya

bantuan, bimbingan dan dukungan dari bebrbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya

kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr,Dra, Winarsih, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Zaenal Alim A, SE., Msi, Akt, selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam

membuat skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak dan Ibu Staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang telah membimbing, mengarahkan, dan berbagi ilmu

pengetahuannya.

5. Ibu dan Bapak yang tak henti-hentinya memberikan do’a, dukungan moril dan

materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
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6. Kakak Damar yang tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan.

7. My Babs (Naurma dan Budi) yang selalu memberikan ide yang cemerlang dalam

penyusunan skripsi ini dan selalu ada saat suka maupun duka.

8. Teman masa kecilku, Leni, terimakasih karena selalu memberi semangat agar

segera menyelesaiakan skripsi ini.

9. Sahabat dan teman seperguruan (Endah, Risa, Satrio, Umi, dan Saiful) terimakasih

atas motivasi dan dukungan yang kalian berikan.

10. Teman-teman seangkatan  di Progdi Akuntansi yang telah banyak memberikan

masukan.

11. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam penyususnan skripsi ini.

Atas budi baik, bimbingan, saran, dan doa selama ini, semoga mendapatkan balasan

yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Semarang,  Juni 2017

Eva Diah Antari
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INTISARI

Perusahaan memiliki beberapa tujuan dalam mendirikan perusahaan dengan tujuan
yang ingin dicapai. Beberapa tujuan yang umumnya ingin dicapai perusahaan antara lain,
memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, memakmurkan pemilik perusahaan atau
pemilik saham, dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan
kinerjanya untuk mencapai tujuan tersebut.Dalam pencapaian sebuah kinerja yang baik
perusahaan dapat melakukan kegiatan operasional yang  dapat mencerminkan kemampuan
perusahaan dalam mengelola sumber dayanya.

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang juga
dapat dicapai oleh perusahaan. Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul
konflik antara manajer dan pemegang saham. Biasanya manajer lebih mementingkan
kepentingan pribadi, yang akan berpengaruh terhadap menurunnya keuntungan perusahaan
dan harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh CSR,
ukuran perusahaan, leverage, keputusan investasi terhadap kinerja keuangan, dan pengaruh
kinerja keuanan terhadap nilai perusahaan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah CSR tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan, leverage¸keputusan investasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.


