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PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, 

DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL 

MODERASI 

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan Masuk Peringakat CGPI Periode 2013-2015) 

 

ABSTRAKSI 

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan 

good corporate governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2013-

2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan. Analisis data 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan keputusan 

pendanaan dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Keputusan investasi yang dimoderasi dengan good corporate governance 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan keputusan pendanaan dan 

kinerja keuangan yang domoderasi dengan good corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kata Kunci: keputusan investasi, keputusan pendanaan, kinerja keuangan, good 

corporate governance, dan nilai perusahaan 

 

ABSTRACT 

       This research aims to investigate the influence of investment decision, 

financing decision, and financial performance on the firm value with good 

corporate governance as variable moderation in companies listed on the 

Indonesian stock exchange and included in the ranking CGPI the period 2013-

2015. The sampling method used in this research is purposive sampling with the 

total sample as much as 40 companies. Analysis used by multiple regression 

analysis. The results showed that investment decision has a effect on firm value 

while financing decision and financing performance hasn’t a effect on firm value. 

Investment decision is moderated by good corporate governance has a effect on 

firm value while financing decision and financing performance is moderated by 

good corporate governance have no effect on firm value.   

Keywords: investment decision, financing decision, financing performance, good 

corporate governanc, and firm value 
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1. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi perkembangan perekonomian dapat berkembang dengan 

pesat. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan 

kegiatan ekonominya secara bebas tanpa ada batasan. Dengan demikian keadaan 

ini akan menimbulkan persaingan yang ketat antar perusahaan. Dengan adanya 

persaingan yang seperti ini maka perusahaan harus meningkatkan kinerja 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan. Tujuan perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan laba dan mengoptimalkan nilai perusahaan. 

Memaksimalkan laba merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap 

perusahaan. Seorang manajer dapat terus menunjukan peningkatan laba dengan 

menerbitkan saham dan menggunakan hasilnya untuk berinvestasi. Nilai 

perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga saham di pasar modal 

terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, 

sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai proksi 

nilai perusahaan (Hasnawati, 2005) dalam (Ustiani, 2015). Menurut Prapaska 

(2012), nilai perusahaan mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat dinilai dari harga sahamnya yang stabil dan mengalami 

kenaikan dalam jangka panjang. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi nilai perusahaan mengindikasikan 

kemakmuran pemegang saham. Selain harga saham, nilai perusahaan juga dapat 

ditingkatkan apabila perusahaan dapat mengambil dan mengalokasikan 

keputusan-keputusan keuangan dengan tepat. 

Keputusan investasi adalah salah satu keputusan keuangan yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan yang 

diambil oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan dana perusahaan ke dalam 

bentuk-bentuk investasi. Keputusan investasi harus dipertimbangkan secara 

cermat agar memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Keputusan investasi 

membantu manajer dalam menggunakan sumber daya secara efisien. Dapat 

disimpulkan semakin efisien perusahaan menggunakan sumber dayanya, maka 

semakin besar pula kepercayaan dari calon investor untuk membeli sahamnya 

(Hasnawati, 2005) dalam (Gustiandika dan Hadiprajitno, 2014). Dengan demikian 
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perusahaan akan mendapat keuntungan yang lebih tinggi sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, hal ini menunjukan bahwa semakin besar 

kemakmuran yang akan diterima. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Bandi dan 

Wibawa (2010) dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini tidak didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ustiani (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada keputusan 

positif antara keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. 

Menurut Ustiani (2015) pendanaan perusahaan dapat dikelompokan menjadi dua, 

yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal berasal dari 

dalam perusahaan yaitu laba ditahan, sedangkan pendanaan eksternal berasal dari 

luar perusahaan yaitu pendanaan hutang dan ekuitas. Manajer keuangan harus 

menetapkan cara terbaik untuk mendapatkan dana, dapat melalui pinjaman jangka 

pendek, cara memasuki kesepakatan sewa jangka panjang atau negosiasi untuk 

penjualan obligasi atau saham. Semua hal itu harus dipahami oleh manajer 

keuangan. Mogdiliani dan Miller (1963) dalam Gustiandika dan Hadiprajitno 

(2014) menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi 

nilai perusahaan, karena sebagian perusahaan menganggap bahwa penggunaan 

hutang dirasa lebih aman daripada menerbitkan saham baru. Oleh sebab itu 

perusahaan harus dapat meningkatkan kepercayaan para kreditur untuk 

meminjamkan dana kepada perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ananta, Suardhika dan Ratnadi 

(2014) telah disimpulkan bahwa keputusan yang berkaitan dengan pendanaan 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Bandi dan Wibawa yang menyatakan 

bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dan Afiantoro (2016) 

mendapatkan hasil bahwa keputusan pendanaan berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah perusahan 

baik dan sehat adalah dengan melihat kinerja keuangannya. Pengukuran kinerja 

keungan perusahaaan dapat dihitung berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan 

menunjukan perubahan kondisi keuangan perusahaan serta potensi perusahaan 

mengelola kekayaan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan 

(Tjandrakirana dan Monica, 2014). Rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Return on Asset (ROA). Menurut Susianti dan Yasa (2013) 

Return on Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan atau 

neto. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tjandrakirana dan Monika (2014) 

menunjukan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susianti dan Yasa (2013) yang 

juga menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Akan tetapi hasil ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Yuniasih dan Wirakusuma (2009) dan Aryanto (2013) yang menyatakan 

bahwa kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) terbukti 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Selain itu peneliti juga menambahkan pengungkapan Good Corporate 

Governance (GCG) sebagai variabel pemoderasi. Good corporate governance 

dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara 

pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder 

internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya 

(FCGI). Menurut Gustiandika dan Hadiprajitno, (2014) konsep good corporate 

governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih 

transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan 

dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring 

dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya 

menguntungkan banyak pihak. Sistem good corporate governance memberikan 

perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin 

akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. Good corporate 
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governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi tercapainya 

pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. 

Good corporate governance tidak menjamin kinerja bisnis bagus, tetapi 

bisa mengangkat nilai saham. Penerapan good corporate governance diyakini 

mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh untuk 

menjalankan operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan 

(Chandra dan Sarnianto, 2005) dalam (Gustiandika dan Hadiprajitno, 2014). 

Sudah banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, penelitian 

ini mencoba untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan 

variabel moderating yaitu good corporate governance. Dengan adanya good 

corporate governance sebagai variabel moderating diharapkan dapat membuat 

para manajer perusahaan untuk memilih keputusaan investasi dan keputusan 

pendanaan dengan tepat serta dapat meningkatkan kinerja keuangan. 

Penelitian mengenai pengaruh keputusan investasi dan keputusan 

pendanaan terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai 

variabel moderasi ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Gustiandika 

dan Hadiprajitno (2014). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian di atas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menambahkan variabel lain yaitu kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

Return on Asset (ROA). Selain itu, penelitian ini menggunakan data perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. 

Pemilihan periode ini dikarenakan peneliti ingin menggambarkan kondisi terbaru 

yang terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KEPUTUSAN 

INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KINERJA KEUANGAN 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015)”. 
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2. METODE PENELITIAN 

2.1  Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk pemeringkatan CGPI periode 

2013-2015. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel manggunkan metode 

purposive sampling yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel 

dengan kriteria pemelihan sampel yang ditentukan. 

2.2 Nilai Perusahaan 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut akan dijual. Nilai perusahaan yang tinggi dapat memberikan 

kemakmuran bagi para pemegang saham. Nilai perusahaan dalam penelitian ini 

dikonfirmasikan melalui Price Book Value (PBV). PBV mengukur nilai yang 

diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai 

subuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham dan Houston, 2001) dalam 

(Wijaya dkk, 2010). 

PBV = 
                      

                           
 

2.3 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan keputusan yang diambil oleh manajer 

keuangan dalam mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang 

akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Proksi IOS yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Price Earning Ratio (PER) (Brigham dan Houston, 

2001) dalam (Wijaya dkk, 2010). 

  PER = 
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2.4 Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan yaitu berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam 

mencari dana untuk membiayai investasi dan menentukan komposisi sumber 

pendanaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari pendanaan internal dan 

pendanaan eksternal. Keputusan yang menyangkut komposisi pendanaan yang 

dipilih oleh perusahaan diproksikan melalui Debt to Equity Ratio (Gustiandika 

dan Hadiprajitno, 2014). 

DER = 
            

              
 

2.5 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan Return on Asset 

(ROA). ROA adalah rasio yang menunjukan tingkat efisiensi perusahaan dalam 

mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan. Rasio ini juga menunjukan ukuran seberapa besar laba bersih 

perusahaan diperoleh dari upaya yang dicapai dalam menggunakan seluruh 

kekayaan yang dimiliki perusahaan (Tjandrakirana dan Monika, 2014). Rumus 

yang dipakai untuk menggukur ROA yaitu: 

 ROA = 
                         

          
    % 

2.6 Good Corporate Governance 

Menurut FCGI, Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat 

peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang 
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kepentingan internal dan eksternal lainnya. Good corporate governance dalam 

penelitian ini diukur menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh 

Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) berupa Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) yang diterbitkan di majalah SWA. 

2.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini alat statistik yang digunakan adalah pengujian 

statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

PBV = α+ β1PER + β2DER + β3ROA + β4CGPI  

+ β5PER*CGPI + β6DER*CGPI + β7ROA*CGPI + ε 

Keterangan : 

PBV : Nilai Perusahaan (Price Book Value) 

PER : Keputusan Investasi (Price Earning Ratio) 

DER : Keputusan Pendanaan (Debt to Equity Ratio) 

ROA : Kinerja Keuangan (Return on Asset) 

CGPI : Corporate Governance Perception Indeks 

α : Konstan  

β1-7 : Koefisien Regresi 

ε : Error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,311 yang berarti lebih 

besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh data berdistribusi normal. 

Hasil uji multikolinearitas menunjukan bahwa seluru varaiabel independen 

memiliki VIF kurang dari 10 dan  nilai tolerance lebih dari 0,10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukan bahwa semua 

variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, dengan demikian 



9 
 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi menunjukan bawa nilai DU sebesar 

1,9315 dan 4-du sebesar 2,0685, nilai DW sebesar 2,010 berada diantara DU < 

DW < 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian 

ini tidak mengandung masalah autokorelasi. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis pertama (H1) dilakukan untuk menguji apakah 

keputusan investasi mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t 

memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,005, besar nilai koefisien regresi 

untuk variabel keputusan investasi adalah -0,463 maka H1 diterima yang berarti 

keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Hasil pengujian 

mengindikasikan bahwa jika keputusan investasi meningkat maka nilai 

perusahaan akan menurun. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa keputusan investasi yang diambil perusahaan akan 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan 

datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham di pasar modal yang 

merupakan salah satu indikator nilai perusahaan. Perbedaan ini dapat disebabkan 

karena modal yang dimiliki perusahaan tidak dikelola secara efektif dan 

ditempatkan pada investasi-investasi yang kurang tepat, sehingga tidak mampu 

memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai perusahaan. Prinsip kehati-hatian 

harus lebih diperhatikan perusahaan terutama saat akan menempatkan dananya 

dalam investasi. Dengan adanya penempatan investasi yang tepat maka 

perusahaan akan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

3.2.2 Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis kedua (H2) dilakukan untuk menguji apakah keputusan 

pendanaan mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t 

memperoleh nilai signifikan sebesar 0,440 > 0,005, besar nilai koefisien regresi 

untuk variabel keputusan pendanaan adalah -0,585 maka H2 ditolak yang berarti 

keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar tingkat debt to equity 
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ratio perusahaan maka tidak mempengaruhi price book value. Hal ini dikarenakan 

hutang yang terlalu tinggi pada struktur modal akan berdampak pada kurangnya 

kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dengan asumsi apabila perusahaan 

menghasilkan laba, prioritas utamanya adalah membayar hutang dari pada 

pembagian dividen untuk kemakmuran pemegang saham, sehingga nilai 

perusahaan akan menurun. Investor juga khawatir peningkatan hutang akan 

menyebabkan perusahaan mengalami debt default dan meningkatkan nilai 

kebangkrutan. 

3.2.3 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis ketiga (H3) dilakukan untuk menguji apakah kinerja 

keuangan mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t memperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,169 > 0,005, besar nilai koefisien regresi untuk variabel 

kinerja keuangan adalah 0,468 maka H3 ditolak yang berarti kinerja keuangan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian ini mengindikasikan 

jika return on asset meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Namun hal ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini dikarenakan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik atau jenis 

industri yang tidak sejenis maka pengaruhnya menjadi tidak signifikan. 

3.2.4 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis keempat (H4) dilakukan untuk menguji apakah Good 

Corporate Governance (GCG) mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,768 > 0,005, besar nilai koefisien 

regresi untuk variabel good corporate governance adalah -0,013 maka H4 ditolak 

yang berarti good corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan hasil analisis di atas GCG tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan kualitas pengungkapan dan 

kepedulian terhadap good corporate governance masih rendah. Penerapan good 

corporate governance yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas mengikuti 

kebijakan pemerintah dan bukan atas dasar keinginan perusahaan itu sendiri. 

Pemeringkatan CGPI hanya diikuti oleh sebagian kecil dari keseluruhan 

perusahaan dan hanya beberapa perusahaan yang secara berturut-tutut masuk 
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dalam peringkat CGPI. Dengan demikian penerapan good corporate governance 

dianggap belum bisa meningkatkan  nilai perusahaan. 

3.2.5 Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Hubungan 

Antara Keputusan Investasi dengan Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis kelima (H5) dilakukan untuk menguji apakah good 

corporate governance mempengaruhi hubungan antara keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,005, besar nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,006 maka H5 diterima yang 

berarti good corporate governance mempengaruhi hubungan antara keputusan 

investasi dengan nilai perusahaan. Penerapan good corporate governance yang 

baik oleh perusahaan akan memberikan suatu pengawasan kepada pihak 

manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan untuk memberikan 

kemakmuran bagi para pemegang sahamnya. Hal ini akan mengurangi tindakan 

atau kebijakan manajemen yang hanya menguntungkan kemakmuran diri meraka 

sendiri. Dengan penerapan GCG yang baik maka manajemen  diharapkan dan 

diarahkan untuk dapat memberikan profit pada perusahaan. Dengan kata lain 

dapat disimpulakan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG yang lebih baik 

mampu mengontrol keputusan investasi secara efisien demi meningkatkan nilai 

perusahaan. 

3.2.6 Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Hubungan 

Antara Keputusan Pendanaan dengan Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis keenam (H6) dilakukan untuk menguji apakah good 

corporate governance mempengaruhi hubungan antara keputusan pendanaan 

dengan nilai perusahaan. Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,452 > 

0,005, besar nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,006 maka H6 ditolak yang 

berarti good corporate governance tidak mempengaruhi hubungan antara 

keputusan pendanaan dengan nilai perusahaan. Tidak adanya efek moderasi dari 

good corporate governance dalam memoderasi pengaruh DER terhadap PBV 

mencerminkan bahwa pengaruh DER pada perusahaan dengan GCG yang lebih 

terpercaya tidak memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa 

nilai CGPI yang tinggi bukan jaminan perusahaan tersebut memiliki struktur 
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modal yang baik pula. Perusahaan dengan nilai CGPI  tinggi belum mampu 

meningkatkan keyakinan investor bahwa perusahaan tersebut mampu mengelola 

hutang yang dimiliki secara lebih optimal dibanding perusahaan tanpa CGPI. 

Sehingga CGPI belum mampu memoderasi pengaruh keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan. 

3.2.7 Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Hubungan 

Antara Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis ketujuh (H7) dilakukan untuk menguji apakah good 

corporate governance mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dengan 

nilai perusahaan. Hasil uji t memperoleh nilai signifikan sebesar 0,242 > 0,005, 

besar nilai koefisien regresi adalah sebesar -0,005 maka H7 ditolak yang berarti 

good corporate governance tidak mempengaruhi hubungan antara kinerja 

keuangan dengan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis di atas good 

corporate governance tidak memoderasi hubungan antara kinerja keuangan 

dengan nilai perusahaan. Meski perusahaan di Indonesia sudah banyak 

menerapkan kebijakan GCG, namun hal itu tidak menjamin bahwa investor akan 

merespon positif terhadap nilai pemeringkatan CGPI yang tinggi. Hal ini 

disebabkan karena respon pasar terhadap implementasi GCG tidak bisa secara 

langsung, sehingga pengaruh GCG tidak dapat diukur kesuksesannya jika hanya 

mengandalkan satu periode akuntansi saja. Nilai CGPI yang tinggi juga pada 

kenyataannya belum mampu memberikan keyakinan pada investor atas 

kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara lebih baik. 

4.   PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan investasi berpengaru 

terhadap nilai perusahaan sedangkan keputusan pendanaan dan kinerjja keuangan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Good corporate governace mampu 

memoderasi hubungan antara keputusan investasi dengan nilai perusahaan 
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sedangkan good corporate governance tidak mampu memoderasi hubungan 

antara keputusan pendanaan dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

4.2  Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel 

maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak 

dapat ditarik kesimpulannya untuk setiap sektor industri yang memiliki kekhasan 

yang berbeda-beda. 

b. Periode penelitian yang relatif pendek yaitu tahun 2013-2015, sehingga hasil 

yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya. 

c. Penelitian ini hanya terbatas pada 20 sampel perusahaan saja. 

4.3  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 

dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukan kriteria jenis industri, sehingga 

dapat ditarik kesimpulannya untuk setiap sektor industri karena setiap sektor 

industri memiliki kekhasan yang berbeda-beda. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian, agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan.  

c.Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi dalam menghitung 

variabel good corporate governance seperti, kepemilikian manajerial, 

profitabilitas, leverage, dll. 
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