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KATA PENGANTAR 

 

Buku Monograf ini berisikan tentang hasil pengujian dan analisis tentang Pengaruh 

Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Resiko Strategi, Terhadap Efisiensi,  

Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Serta Good Corporate Governance  sebagai 

Variabel Moderating pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Go 

Publik di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil pengujian dan analisis dari Buku Monograf ini adalah Keputusan investasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap efisiensi dan nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia dan 

Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi, kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik 

di Bursa Efek Indonesia. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan 

kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia dan Resiko strategi berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia. Good Corporate berperan sebagai variabel moderating berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis, bila ada kritik dan saran dari 

pembaca akan kami terima dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa moril 

maupun materil demi terwujudnya Buku Monograf ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah melewati tahun yang penuh 

tantangan ini dengan capaian yang cukup baik. Meskipun melambat dibandingkan dengan 

tahun 2008, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dapat mencapai 4,5%, tertinggi ketiga setelah 

China dan India. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dapat dihindari karena 

struktur ekonomi banyak didorong permintaan domestik. Masih juga tercatat rendah 2,7%, 

terendah dalam satu dekade terakhir.Bank Indonesia (2009). 

Gejolak krisis keuangan global dari tahun 2005 sampai dengan 2010 (Bank Indonesia, 

2009 dan 2010) pemerintah Indonesia terus melakukan pemulihan ekonomi. Banyak 

indikator yang dapat diamati untuk melihat sejauh mana keberhasilan Pemerintah dalam 

pemulihan ekonomi. Perusahaan dituntut untuk menjalankan efisiensi kinerja keuangan, baik 

itu perusahaan yang go-public maupun perusahaan yang tidak go-public, Efisiensi dilakukan 

antara lain dengan menekan biaya operasional. 

Perusahaan yang go-public merupakan perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh 

karena itu operasi perusahaan yang efisien akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan 

akan mempengaruhi apresiasi masyarakat pada perusahaan publik. Investor di pasar modal 

sangat berkepentingan dengan informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, karena 

perusahaa yangmemiliki kinerja yang baik mampu memaksimalkan keuntungan perusahaan 

yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pemilik saham. Kesejahteraan 

pemegang saham ditunjukan melalui harga pasar per saham perusahaan, yang juga 

merupakan refleksi dan keputusan investasi, pendanaan dan aktiva manajemen Weston 

(2001: 112). 

Salah satu yang mendasari keputusan investor dalam melakukan investasi adalah 

laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan yang detil akan memberikan gambaran kinerja 

perusahaan yang sesungguhnya. Pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang 

relevan dan reliabel yang tercermin di dalam disclosure (pengungkapan informasi) 

perusahaan menjadi faktor penting. Tujuan umum pengungkapan adalah menyajikan 

informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk 

melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan juga 

dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, atau melayani kebutuhan khusus. 
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Pengungkapan wajib meliputi komponen laporan keuangan (financial statements), catatan 

atas laporan keuangan (notes of financial statements) dan informasi pelengkap 

(supplementary information). 

Indeks harga saham sektoral di atas dapat diketahui bahwa sektor mining 

(pertambangan) dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012 merupakan salah satu 

sektor yang memiliki indeks saham terendah dari sektor lainnya bahkan pertumbuhannya 

bernilai negatif. Kinerja keuangan berbagai emiten disektor tambang tidak menggembirakan 

pada kuartal I-2012. Menurutnya, rata-rata kinerja emiten pertambangan mencatatkan 

keuntungan dibawah ekspektasi. Penurunan laba itu, dipicu oleh produksi yang turun dan 

tidak mencapai target produksi. Beberapa perusahaan suadah tua seperti TINS dan ANTAM. 

Kondisi itu diperparah oleh cuaca yang terus hujan dan kalaupu kemarau tidak menentu. 

Masalah lain pada sektor pertambangan adalah beberapa kontrak batu bara di bawah 

ekspektasi yakni US$92 per metrik ton dari ekspektasi US$100 per metrik ton. Kondisi ini 

juga turut memicu penurunan laba bersih dari emiten pertambangan. Pada saat yang sama, 

dolar AS yang terus menguat terhadap rupiah. Akibatnya, semakin banyak eksposur utang 

dalam AS, utang perseroan disektor tambang juga naik sehingga turut juga berperan 

menggerogoti laba. (www.pasarmodal.inilah.com) 

Namun saat ini industri Pertambangan adalah industri yang mengalami penurunan 

yang sangat signifikan dibandingkan dengan industri lainnya dalam menghadapi krisis 

ekonomi. Dalam keadaan seperti ini manajemen dituntut untuk mendapatkan laba dan 

meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menjalankan fungsi manajemen keuangan 

dengan baik yang meliputi struktur kepemilikan, keputusan pendanaan. 

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di 

perusahaan tambang batu bara dimana dari tahun ke tahun produksi batu bara mengalami 

penurunan yang sangat rendah bahkan ada beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan. 

Performa harga saham pertambangan terus tertekan merespon kebijakan 

pemerintahyang dinilai tidak menguntungkan perusahaan pertambangan dan penurunan harga 

komoditas di pasar Internasional. Indeks harga saham di sektor pertambangan mulai menurun 

pada bulan April dan Mei. Indek harga saham disektor pertambangan ini bahkan sempat naik 

ke level 2804,1 pada bulan Februari. Akan tetapi indeks tersebut mengalami penurunan 

sebesar 6,6 persen (MoM) pada bulan April dan sebesar 19,9 persen (MoM) pada Mei, pada 

awal tahun hingga Oktober 2012 indeks harga saham di sektor pertambangan turun sebesar 

29,2 persen. (Sumber ; www.financeroll.co.id, 2012) 

http://www.pasarmodal.inilah.com/
http://www.financeroll.co.id/


 

3 

 

Dunia pertambangan Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan. Salah satu 

masalah yang sedang hangat saat ini di dunia pertambangan adalah mengenai Undang-

undang Minerba No.4 tahun 2009 yang mengatur bahwa perusahaan pertambangan di 

Indonesia tidak bisa langsung mengekspor barang tambang sebab harus diolah di dalam 

negeri agar mendapat sebuah nilai tambah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada 

perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia proses produksi pun terhambat dan ada pula 

perusahaaan yang gulung tikar karena semakin merugi. 

Prospek saham berbasis batu bara juga masih terpuruk. Hal ini didorong oleh berbagai 

sentimen negatif di importir terbesar dunia, yakni Tiongkok. Impor batubara China tetap 

menurun lantaran kegiatan produksi disana melambat. Ini diperparah oleh keputusan 

pemerintah Tiongkok yang gencar merilis kebijakan membatasi impor batubara. 

Sejalan dengan buruknya kinerja akibat jatuhnya harga jual batubara tahun lalu, 

mayoritas emiten batubara memutuskan tidak membagikan dividen 2012. Berdasarkan data 

PT Kustodian Sentra Efek Indonesia per juli 2013, hanya enam emiten tambang batubara 

yang membagikandividen tahun 2012. Besaran dividen terbesar diberikan PT Indo 

Tambangraya MegahTbk (ITMG) sebesar Rp 1.464/saham, yang terkecil PT Adaro Energy 

Tbk (ADARO) sebesar Rp 12,36/saham. Kinerja batubara ada 10 emiten yang mengalami 

penurunan laba bersih pada tahun lalu. PT Bukit Asam Tbk adalah emiten yang laba 

bersihnya turun paling sedikit, yaitu 6 %. (Sumbe : www.market.bisnis.com) 

Fenomena menurunnya harga jual batu bara terjadi karena sejumlah negara meng-

kampanye-kan penggunaan energi bersih, sehingga prospek batu bara makin suram karena 

permintaan (demon) dari China belum pulih dan penawaran (supply) dari sejumlah produsen 

batu bara makin banyak, sehingga menyebabkan makin turunnya harga batu bara per ton. Ini 

tercermin dari aktivitas manufaktur Negara China yangterus melambat. 

 

Tabel 1.1 Rata-rata harga saham pertahun Industri Pertambangan 

 

Sumber: Data TCMD (Indonesia Capital Market Directory) 

http://www.market.bisnis.com/
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga saham pertahun sektor 

pertambangan terus menurun dan tahun ke tahun, penurunan harga saham disebabkan karena 

perlambatan ekonomi dunia dan menguatnya dolar AS sehingga saham pertambangan kurang 

diminati oleh para investor. Penurunan harga saham yang paling signifikan yaitu dari tahun 

2012 ke 2013, hal ini sejalan dengan penurunan kinerja sektor pertambangan. Pada tahu 2016 

rata-rata harga saham pertahun sektor pertambangan memiliki nilai yang paling rendah dari 

tahun-tahun sebelumnya, kinerja sektor pertambangan domestik diperkirakan semakin buruk 

karena ada aturan-aturan terkait. Selain itu, sektor pertambangan khususnya emas juga tengah 

terpuruk seiring dengan lebih membaiknya tren kinerja mata uang dolar AS dibandingkan 

harga komoditas dunia termasuk emas. Harga saham emiten pertambangan di tahun 2016 ini 

juga cenderung mengalami penurunan. (http://www.medanbisnisdaily.com) 

Emiten pertambangan Bumi Resources (BUMI) harga sahamnya terus mengalami 

keterpurukan sejak awal tahun. Harga saham BUMI yang diperdagangkan di atas Rp 75 per 

lembar, belakangan melemah dikisaran Rp 64 per lembar. Saham pertambangan batubara 

lainnya juga mengalami penurunan sejak awal tahun. PT Tambang Batubara Bukit Asam 

(PTBA) turun dari kisaran Rp 12.700 di awal tahun menjadi Rp 9.025 pada akhir 

perdagangan. Saham Adaro Energi (ADARO) juga turun dari sejak awal tahun yang 

diperdagangkan di atas Rp 1.000 per lembar menjadi Rp 810 per lembar saat ini. 

Sementara itu, saham PT Aneka Tambang (ANTAM) juga mengalami keterpurukan 

dari harga sebelumnya di kisaran Rp 1.100 di awal tahun menjadi Rp 710 per lembar saat ini. 

Perlemahan saham emiten pertambangan juga terjadi di sejumlah emiten lainnya hingga akhir 

tahun 2016, saham-saham pertambangan diperkirakan masih sulit untuk pulih dari 

keterpurukan. 

Penurunan harga saham pada industri pertambangan sejalan dengan penurunannya nilai 

price book value (PBV). Price book value merupakan perbandingan antara harga saham di 

pasar dengan nilai buku perusahaan tersebut  Penurunan PBV dapat dibuktikan pada grafik 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

http://www.medanbisnisdaily.com/
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Tabel 1.2 Rata-Rata Price Book Value Pertahun Industri Pertambangan 

 

Sumber: Data ICMD (Indonesia capital Market Directory)  

Pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa price to book value (PBV) tahun (2012-2016) 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan PBV disebabkan oleh menurunnya 

harga saham industri pertambangan sudah dijelaskan pada tabel 1.1. Penurunan PBV akan 

menciptakan persepsi negatif investor terhadap kinerja perusahaan yang akan berdampak 

pada keputusan para investor, sehingga perusahaan harus berusaha meningkatkan PBV. 

Penurunan harga saham dan PBV menyebabkan penurunan pendapatan pada industri 

pertambangan, penurunan tersebut dapat dibuktikan pada tabel 1.2 rata-rata pendapatan 

pertahun sub sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 

2012 ke 2014 dan juga dari tahun 2015 ke 2016. Hal ini menunjukan bahwa pendapatan yang 

diterima oleh industri pertambangan masih belum maksimal, kinerja sektor pertambangan di 

Indonesia masih akan tertekan. Hal ini seiring dengan harga komoditas pertambangan di 

pasar internasional yang tengah turun. Turunnya harga komoditas pertambangan disebabkan 

permintaan terhadap komoditas pertambangan yang diperkirakan masih akan melemah 

seiring dengan kondisi perekonomian global. Secara keseluruhan, indeks harga saham 

disektor pertambangan mengalami pelemahan pada 2014 sejalan dengan melambatnya 

perekonomian dunia. Selain itu, sektor pertambangan sering menghadapi kendala dalam 

masalah ketidakpastian hukum terutama bagi investor. Apabila tidak segera diselesaikan, 

masalah ini dapat menghambat kinerja sektor pertambangan di masa mendatang. 

(http://www.republika.co.id, 2012) 

Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan pemilik saham, yang dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam suatu 

perusahaan memiliki fungsi dasar pembuat keputusan keuangan. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukanoleh manajer keuangan meliputi kegiatan membuat keputusan-keputusan keuangan. 

http://www.republika.co.id/
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Keputusan manajemen keuangan dalam perusahaan secara umum meliputi: keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan kebijakan dividen. Keputusan-keputusan ini 

memiliki hubungan dengan tujuan perusahaan dimana tujuan perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Keputusan pendanaan dan investasi (baik jangka panjang maupun jangka pendek) tentu 

saling terkait. Jumlah investasi menentukan jumlah pendanaan yang harus diperoleh, dan para 

investor yang berkontribusi mendanai saat ini mengharapkan pengembalian investasi dimasa 

depan. Oleh sebab itu, investasi yang dilakukan perusahan saat ini harus menghasilkan 

pengembalian dimasa depan untuk dibayarkan kepada investor (Bidlle, 2000: 48). 

Kinerja Keuangan perusahaan, adalah hal yang sangat penting terutamanya bagi 

pemilik perusahaan yaitu pemegang saham, karena modal yang ditanamkan berupa uang 

yang diinvestasikannya diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang sepadan secara 

berkesinambungan. Kinerja perusahaan yang baik pemilik modal menaruh kepercayaannya, 

tugas utama manajemen atau para manajer pada intinya adalah meningkatkan nilai (value) 

bagi para pemegang saham. Semakin meningkat nilai bagi pemegang saham menjadi penting 

pula bagi para manajer sendiri karena dapat memberikan nilai positif bagi kompensasi 

maupun kariernya sehingga akan meningkatkan motivasi baginya untuk senantiasa dapat 

membuat keputusan yang berdampak kepada penciptaan nilai. Maka menjadi sangat penting 

pula untuk adanya suatu pengukuran kinerja yang representatif atas penciptaannilai tambah, 

yang dapat memberikan gambaran nyata bagi manajemen maupun pemegang saham akan ada 

atau tidaknya penciptaan nilai tambah tersebut. 

Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calan pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual yang dikaikan dengan harga saham Kusumajaya (2011: 43). 

Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan di pasar modal, maka menunjukkan semakin 

tingginya kekayaan pemilik perusahaan yang tercermin dari semakin tingginya nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menggambarkan bahwa kinerja perusahaan dalam 

keadaan baik sehingga dapat meyakinkan investor akan baiknya prospek perusahaan di masa 

mendatang. 

Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang lebih dikenal 

dengan good corporate governance merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya 

hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. 

Manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan 

mampu meminimalkan risiko. Usaha tersebut diharapkan menghasilkan profitabilitas yang 
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tinggi. Investor akan memperoleh pendapatan (return) sesuai dengan harapan. akan lebih 

dapat dipercaya untuk kreditur dan investor dan oleh karena perusahaan lebih likuid dan 

harga saham akan meningkat. Secara keseluruhan kinerja pasar akan lebih baik Hidayah 

(2008:89). 

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan 

adalah Return on Equity (ROE). Menurut Riyadi (2006: 15) Return on Equity (ROE) adalah 

perbandingan antara laba bersih dengan modal (modal inti) perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. ROE sangat penting bagi para 

pemegang saham dari calon investor, karena ROE tinggi berarti para pemegang saham akan 

memperoleh dividen yang tinggi pula dan kenaikan ROE akan menyebabkan kenaikan 

saham. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan 

yang menjadi hak pemilik modal sendiri (saham). Semakin besar ROE berarti semakin 

optimalnya penggunaan modal sendiri suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Secara 

empiris semakin besar laba maka besar pula minat investor dalam menginvestasikan dananya 

untuk memiliki saham tersebut. Dengan kata lain semakin besar ROE maka harga saham juga 

akan meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakahkeputusan investasi  berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

7. Apakah resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap pada efisiensi perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 
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8. Apakah resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

9. Apakah resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

10. Apakah efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

11. Apakah efesiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

12. Apakah Good Corporate Governanceberperan sebagai variabel moderating 

terhadap hubungan antara efisiensi dengan nilai perusahaan pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

13. Apakah Good Corporate Governanceberperan sebagai variabel moderating 

terhadap hubungan antara efisiensi dengan kinerja keuangan pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

14. Apakah Nilai Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan dan 

menganalisis: 

1. Untuk menguji dan menganalisis keputusan investasi  berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

2. Untuk menguji dan menganalisis keputusan investasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia 

3. Untuk menguji dan menganalisis keputusan investasi berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

4. Untuk menguji dan menganalisis keputusan pendanaan berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 



 

9 

 

5. Untuk menguji dan menganalisis keputusan pendanaan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia 

6. Untuk menguji dan menganalisis keputusan pendanaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

7. Untuk menguji dan menganalisis resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap 

pada efisiensi perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

8. Untuk menguji dan menganalisis resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

9. Untuk menguji dan menganalisis resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

10. Untuk menguji dan menganalisis efesiensi berpengaruh signifikan terhadap 

efesiensi pada kinerja keuangan perusahaan tambang yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia 

11. Untuk menguji dan menganalisis efesiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

12. Untuk menguji dan menganalisis Good Corporate Governanceberperan sebagai 

variabel moderating terhadap hubungan antara efisiensi dengan kinerja keuangan 

pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

13. Untuk menguji dan menganalisis Good Corporate Governanceberperan sebagai 

variabel moderating terhadap hubungan antara efisiensi dengannilai perusahaan 

pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

14. Untuk menguji dan menganalisis nilai perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan tambang yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan pada suatu perusahaan. Aktivitas manajemen keuangan pada umumnya dimulai 

dari perencanaan dana untuk aktivitas perusahaan, usaha mencari sumber dana untuk 

pembiayaan aktivitas perusahaan, pengalokasian dan penggunaan dana yang telah diperoleh 

untuk aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu 

harga. Dimana calon pembeli bersedia membayarnya jika suatu perusahaan membayarnya. 

Manajemen keuangan (financial management) adalah segala aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset 

sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”. Harjito (2011:4) 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan memiliki aktivitas yang luas dalam bidang keuangan karena 

setiap perusahaan pasti mernbutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani fungsi-

fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan dari suatu perusahaan itu sendiri adalah salah 

satu fungsi utama yang sangat penting dalam perusahaan, di samping fungsi-fungsi lainnya. 

Fungsi manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Keputusan investasi, yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan 

keuntungan di masa yang akan datang. 

2. Keputusan pendanaan, pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang 

ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya. 

3. Keputusan dividen, dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, dividen ini merupakan 

bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Sutrisno (2012:5) 
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2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Kegiatan atau aktivitas yang terdapat dalam manajemen keuangan dilakukan karena 

memiliki suatu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. tujuan manajemen keuangan adalah: 

"Memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai 

perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada 

kelangsungan hidup perusahaan". Harmono (2011:1) 

Tujuan dari manajemen keuangan yaitu: 

1. Memaksimumkan nilai perusahaan. 

2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. 

3. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen keuangan 

adalah memaksimalkan kekayaan dan mensejahterakan pemegang saham dengan cara 

meningkatkan nilai perusahaan. Fahmi (2013:4) 

 

2.1.4 Laporan Keuangan 

Suatu laporan keuangan (financial statement) akan menjadi lebih bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan 

terjadi di masa yang akan mendatang. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan 

maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. 

Pengertian laporan keuangan adalah: “Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Kasmir (2012:7). Berdasarkan 

pengertian di atas mengenai laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan. 

 

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dibuat karena memiliki suatu tujuan, yaitu untuk memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan laporan 

keuangan yaitu: “Untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 
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tertentu maupun pada periode tertentu”. Kasmir (2012:10), “Laporan keuangan mampu 

memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan” 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi keuangan yang menyangkut posisi keuangan, kondisi, arus 

kas kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.1.5 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi mulai berkembang berawal dari adanya penelitian oleh Jensen (1976) 

yang mengacu pada tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak 

yang memeberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang 

(agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Agency theory memiliki asumsi 

bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. 

Menurut Gudono (2015:146), teori keagenan atau teori agensi dibangun sebagai upaya 

untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidak lengkapan 

informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksud adalah kontrak 

antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pimpinan perusahaan) 

dengan agen (penerima perintah misalnya manajemen atau bawahan). 

Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer 

berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai 

wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, namun informasi yang disampaikan 

terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga hal mi 

memacu terjadinya konflik keagenan (agency conflict). Investor sebagai pemilik, 

mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen. Mereka tidak memiliki jaminan 

bahwa modal yang ditanamkan pasti disalurkan untuk investasi atau proyek yang 

menguntungkan. Manajer memiliki hak untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian, 

manajer memiliki hak diskresioner dalam mengelola dana investor Darmawati (2005: 45). 
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2.1.6 Agency Cost 

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (principal) dan pengelola manajemen 

(agent) cenderung menimbulkan konflik keagenan. Konflik kepentingan antara pemilik dan 

agen terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan principal, sehingga 

menimbulkan hiaya keagenan (agency cost). 

Biaya keagenan adalah: "Biaya keagenan merupakan biaya-biaya akibat dari adanya konflik 

perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Ross (2009:16).  

Pengertian biaya agensi (agency cost) adalah: "Biaya yang berkaitan dengan penentuan 

tindakan manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan 

kontrak diantara manajer, pemegang saham dan kreditur". Williandri (2012:96) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu mengeluarkan 

agency cost untuk keperluan perusahaan itu sendiri sehingga manajemen perusahaan 

bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusaha(agency cost), an dengan 

kreditur dan pemegang saham. 

Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dalam teori agensi seperti konflik 

kepentingan makan perusahaan harus mengeluarkan biaya agensi ada tiga macam agency 

cost, yaitu: 

a. The monitoring expenditure by the principal, merupakan biaya yang harus 

dikeluarkan dan ditanggung oleh prinsipal (pemilik) untuk memonitoring perilaku 

agen. 

b. The bonding cost, merupakan biaya yang harus ditanggung oleh agen untuk 

menetapkan dan memenuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak 

untuk kepentingan prinsipal. 

c. The residual loss, merupakan pengorbanan sebagai akibat berkurangnya 

kemakmuran prinsipal dari perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen. Jensen 

(1976) dalam Sudana (2012:33) 

Bahwa dalam teori agensi siapapun yang menimbulkan biaya agensi, biaya yang 

timbul pasti merupakan tanggungan pemegang saham. Semakin besar peluang timbulnya 

biaya agensi semakin rendah nilai perusahaan bagi pemegang saham. Dalam penelitian ini, 

agency cost diukur dengan menggunakan rasio aliran kas bebas atau free cash flow (FCF), 

memberikan implikasi penting dalam masalah keagenan. Manajemen bisa terdorong untuk 

berinvestasi yang tidak perlu, atau pada proyek yang memiliki NPV negatif. Hal mi 

dikarenakan ketika sebuah perusahaan telah menghasilkan surplus berlebihan terhadap FCF, 
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dan tidak tersedia proyek yang menguntungkan, manajemen cenderung menyalahgunakan 

FCF dibawah kendali mereka (perilaku oportusinustik) bukan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Contoh dari perilaku oportunistik yaitu mengalokasikan sumber daya yang tidak 

efisien, perilaku konsumtif yang berlebihan, berinvestasi yang tidak perlu atau dengan NPV 

negatif sehingga membebankan pemegang saham. Jensen (1976) 

 

2.1.7 Keputusan Investasi 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanaman 

modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian Sukirno (2013; 34). Investasi merupakan tindakan untuk 

menanamkan dana yang dimiliki saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di 

masa yang akan datang Darminto (2010 ;105). Ada dua jenis keputusan investasi diantaranya 

investasi asset riil dan investasi asset financial. 

a. Investasi pada Asset riil 

Investasi pada asset riil adalah investasi pada asset yang memiliki wujud, contohnya 

adalah properti (tanah dan rumah), emas, dan logammulia lainnya. Berinvestasi pada asset riil 

merupakan hal yang umum dilakukan. Contohnya membeli properti dan kemudian 

menyewakannya sehingga mendapatkan pendapatan bulanan. Ketika properti itu selesai 

disewa umumnya harganya akan naik dan dapat dijual dengan keuntunganyang tinggi. 

Umumnya berinvestasi di asset riil ini akan mendapatkan banyak keuntungan karena 

meskipun harganya bisa naik-turun tetapi, dalam jangka panjang nilainya cenderung 

meningkat. Investasi pada asset riil sifatnya lebih ke arah jangka panjang, salah satunya 

karena sifatnyayang tidak likuid atau instrumen investasi yang dapat segera diubah menjadi 

uang kas (cash) misalnya untuk memenuhi kewajiban. 

b. Investasi pada Asset Financial 

Asset financial merupakan asset yang wujudnya tidak terlihat tetapi, tetap memiliki 

nilai yang tinggi. Umumnya asset finansial ini terdapat didunia perbankan dan juga di pasar 

modal, yang di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Beberapa contoh dari asset 

financial adalah instrumen pasar uang, obligasi, saham dan reksa dana. Asset financial 

sifatnya jauh lebih likuid, dalam artian relatif cepat dicairkan dananya sehingga cocok 

digunakan untuk jangka pendek atau untuk berjaga-jaga. Misalkan dengan deposito dapat 

dicairkan segera meskipun ada penalty yang harus dibayar. Begitu pula dengan 
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saham,tabungan, reksa dana dan asset finansial lainnya. Kekeliruan dalam melakukan 

keputusan investasi dapat dihindari dengan menganalisis komponen-komponen atau unsur-

unsur pengambilan keputusan Unsur-unsur pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Pembuatan keputusan dihadapkan pada satu masalah tertentu yang dapat dibedakan 

dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang 

dapat diperbandingkan satu sama lain. 

2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang mempedomani pembuatan keputusan 

amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. 

3. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dinilai dan diteliti secara 

seksama. 

4. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang timbul oleh setiap alternatif yang dipilih. 

5. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat 

diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. 

6. Pembuatan keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat 

memaksimasi tercapainya tujuan, nilai dan sasaran yang telah digariskan Suryati 

(2013: 64). 

 

2.1.8 Tujuan Keputusan Investasi 

Freddy (2012: 54) menyatakan bahwa investasi yang dikeluarkan harus menghasilkan 

tingkat pengembalian yang sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan, serta resiko 

yang dihadapi. Kendala yang mungkin dihadapi dalam membangun suatu proyek, yaitu 

adanya perubahan nilai tukar, tingkat inflasi, perubahan daya beli, perubahan kondisi ekonimi 

makro. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam membangun suatu proyek. Adanya 

berbagai perubahan faktor eksternal yang memperngaruhi faktor internal dapat menggagalkan 

perencanaan proyek yang akan dijalankan. Untuk itu sangat perlu untuk melakukan analisis 

tingkat keberhasilan dalam studi kelayakan.  

 

2.1.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi 

Terdapat beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan recana 

investasi seperti besarnya dana yang digunakan, ketidak pastian proyek, Kompleksitas 

proyek. Bila modal yang digunakan besar maka studi kelayakannya harus semakin 

mendalam. Semakin besar dana investasi, maka semakin besar juga resiko kerugian yang 

dihadapi. Oleh karna itu analisis studi kelayakan perlu dilakukan untuk meminimalisasi risiko 
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kegagalan dan kerugian. Dalam pengertian investasi terkandung dua atribut penting, yaitu 

adanya resiko dan tenggang waktu Masalah dalam investasi adalah rencana investasi yang 

dianalisis merupakan rencana di masa yang akan datang, sehingga tidak ada jaminan bahwa 

arus kas yang diharapkan akan benar–benar terealisasi sesuai dengan harapan. Selalu ada 

unsur ketidak pastian dan risiko yang menyertai suatu investasi. Karena itu dalam rangka 

meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi, sebelum proyek investasi dilaksanakan investor 

harus berusaha untuk melakukan analisis perhitungan estimasi mengenai kondisi di masa 

mendatang. 

 

2.1.10 Return On Investment (ROI) 

Analisis rasio profitabilitas mengukur besar kecilnya laba perusahaan dikaitkan dengan 

jumlah dana yang diinvestasikan untuk memperoleh laba tersebut. Tujuan dari analisis ini 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu rasio profitabilitas sangat berguna untuk menaksir efektifitas 

manajemen perusahaan secara keseluruhan. Rasio profitabilitas umumnya terdiri dari Return 

on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE). Return on investment (ROI) dapat 

memberitahukan tingkat laba dari perusahaan yang berhubungan dengan investasi. Return on 

investment diukur dari laba bersih setelah pajak (earning after tax) terhadap total aktivanya 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam penggunaan investasi yang digunakan 

untuk operasi perusahaan dalam rangka menghasilkan probabilitas perusahaan. ROI (salah 

satu ukuran profitabilitas) juga merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap yang digunakan dalam 

menghasilkan keuntungan untuk operasi. Semakin besar ROI menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin baik karena tingkat pengembalian investasi (return) yang semakin 

besar. Return on investment dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

% 100x 
Aktiva Total

PajakSetelah Bersih  Laba
  ROI

 

 

Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin produktif, 

karena keberhasilan manajemen atas seluruh aktivitasnya di dalam menghasilkan laba. 

Wachowicz (2005 : 34)  
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2.1.11 Risiko Investasi 

Apabila membahas mengenai risiko investasi berarti kita juga harus menganalisis 

kemungkinan tidak tercapainya hasil (keuntungan) yang diharapkan. Besarnya risiko yang 

dimasukan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan 

oleh pemodal. Semakin tinggi harapan akan suatu hasil investasi selalu diikuti dengan 

kemungkinan munculnya risiko yang semakin tinggi pula (higher return, higher risk). Risiko 

terbesar dalam investasi adalah hilangnya seluruh nilai investasi yang ditanamkan. Secara 

garis besar terdapat dua macam resiko yang dihadapi oleh perusahaan yaitu: 1) Business Risk, 

yaitu kemungkinan sebuah perusahaan tidak dapat membayar biaya operasionalnya. Tingkat 

risiko ini dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan perusahaan dan struktur biaya 

operasionalnya. 2) Financial Risk, yaitu kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajiban keuangannya. Tingkat risiko ini dipengaruhi oleh perkiraan arus kas yang akan 

diterima oleh perusahaan dan kewajiban pembiayaan keuangan yang bersifat tetap. 

Sedangkan sumber risiko yang dapat mempengaruhi besarnya risiko investasi antara lain: 

Risiko tingkat bunga Perubahan tingkat suku bunga terutama jika terjadi kenaikan. Interest 

rate risk mempengaruhi obligasi secara langsung dibandingkan common stock. Risiko inflasi 

Faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah risiko daya beli atau berkurangnya 

kemampuan membeli investasi Risiko bisnis Risiko yang ada ketika melakukan suatu 

usaha/bisnis dalam industri khusus. 

Risiko finansial Risiko ini berhubungan dengan penggunaan utang oleh perusahaan. 

Besarnya proporsi aset oleh pembiayaan hutang dan besarnya variabilitas return adalah sama. 

Risiko manajemen Risiko yang muncul karena kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan. 

Risiko likuiditas Risiko likuiditas ini berhubungan dengan pasar sekunder dalam 

perdagangan sekuritas. Suatu investasi yang dapat dibeli atau dijual secara cepat dan tanpa 

harga yang signifikan biasanya bersifat likuid, semakin tidak menentunya elemen waktu dan 

konsesi (kelonggaran) harga, semakin besar liquidity risknya. Risiko nilai tukar Risiko yang 

disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Risiko negara (disebut juga politycal risk) Dengan 

banyaknya investor yang berinvestasi secara internasional, baik secara langsung ataupun 

tidak langsung, stabilitas dan kelangsungan hidup ekonomi suatu negara perlu 

dipertimbangkan. Gitman (2003:215) 
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2.1.12 Pengertian Keputusan Pendanaan 

“Keputusan pendanaan menyangkut tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang 

akan dipergunakan perusahaan” Husnan (2006: 251). “Keputusan Pendanaan merupakan cara 

bagaimana perusahaan dapat mendanai kegiatan operasinya secara optimal, dan juga 

bagaimana cara perusahaan mengkomposisikan sumber dana optimal yang harus 

dipertahankan”. Murtini (2008: 167). Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai 

kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis 

bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

Sutrisno (2009:5) 

 

2.1.13 Komponen Struktur Modal 

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen, yaitu :  

a. Modal Sendiri.  

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik dan tertanam 

didalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Oleh karena itu, 

ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tentu 

waktunya. 

b. Utang Jangka Panjang.  

“Modal asing atau utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah 

panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun.” Riyanto (2008:240) 

 

2.1.14 Manajemen Risiko 

Djojosoedarso (2003:2) manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan 

risiko. Peltier (2001:224) manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi risiko, 

mengukuruntuk mengurangi risiko. 

 

2.1.15 Risiko Strategis (Strategic Risk) 

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan bank dalam mengambil keputusan 

dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan bisnis. 

Risiko Strategik tergolong sebagai risiko bisnis (bussiness risk) yang berbeda dengan 

jenis risiko keuangan (financial risk) misalnya risiko pasar, atau risiko kredit. Kegagalan 
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bank mengelola risiko strategik dapat berdampak signifikan terhadap perubahan profil risiko 

lainnya. Sebagai contoh, bank yang menerapkan strategi pertumbuhan dengan pemberian 

suku bunga tinggi, berdampak signifikan pada perubahan profil risiko likuiditas maupun 

risiko suku bunga. 

 

2.1.16 Pengertian Efisiensi 

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Menurut 

definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya 

untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 

Pengertian efisiensi yaitu “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan 

rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain 

penggunaan yang sebenarnya Efisiensi adalah sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan 

menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang banyak waktu dalam proses 

pengerjaannya efektif belum tentu efisien dan begitu sebaliknya Efisiensi merupakan suatu 

ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya Sumber/biaya untuk mencapai hasil dari 

kegiatan yang dijalankan. Mulyadi  (2005:3)  

 

2.1.17 Pengertian Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, 

output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, 

dewan komisanis, dan dewan dineksi demi tencapainya tujuan perusahaan. Good Corporate 

Governance mengatur hubungan-hubungan, mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan 

signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang 

terjadi dapat diperbaiki dengan segera Zarkasyi (2008:36) 

Pengertian Corporate Governance yaitu: “Seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)” 
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2.1.18 Tujuan dan Mnfaat diterapkannya Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance memiliki arti sangat penting dalam menjalankan 

organisasi bisnis. Good Corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama. 

Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham. 

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of 

Directors dan manajemen perusahaaan. 

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior 

perusahaan. Sutojo (2008:5) 

 

2.1.19 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003:6) pengertian kinerja 

keuangan adalah “penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”. Poureisa (2013) dalam Gamal 2017) 

Kartu kinerja seimbang merupakan sistem untuk mengukur kinerja berdasarkan evaluasi 

perkembangan dan pertumbuhan organisasi, dan meningkatkan kemampuannya dengan 

tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas organisasi dan kemanjuran. 

Pengukuran kinerja yaitu kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas operasi bisnis perusahaan 

selama periode akuntansi. kinerja merupakan upaya formal untuk mengevaluasi perusahaan 

yang dilaksanakan secara efisien dan efektivitas kegiatan perusahaan telah dilaksanakan 

dalam periode waktu tertentu  

 

2.1.20 Tujuan Kinerja Keuangan 

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan adalah:  

a. Mengetahui tingkat likuiditas  

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.  

b. Mengetahui tingkat solvabilitas  
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Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabia perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

c. Mengetahui tingkat rentabilitas  

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

d. Mengetahui tingkat stabilitas  

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan 

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya 

tepat pada waktunya.  

 

2.1.21 Nilai Perusahaan 

Menurut  Febrina (2010: 5) nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai 

tumbuh bagi pemegang saham, nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan 

meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. 

Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya 

kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. 

 Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah 

melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut 

didirikan sampai dengan saat ini. Masyarakat menilai dengan bersedia membeli saham 

perusahaan dengan harga tertentu sesuai dengan persepsi dan keyakinannya. Meningkatnya 

nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat, dan ini adalah tugas dari manajer sebagai agen yang telah diberi kepercayaan oleh 

para pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Riyanto (2010: 56) 

 

2.1.22 Jenis-Jenis Nilai Perusahaan 

Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan 

yaitu : 
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a. Nilai Nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam 

anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan 

juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai Pasar. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses 

tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan dijual di pasar saham.  

c. Nilai Intrinsik. Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena 

mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam 

konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai 

perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan 

keuntungan di kemudian hari. 

d. Nilai Buku. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan 

total utang dengan jumlah saham yang beredar. 

e. Nilai Likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung 

dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca 

performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Yulius 

(2007:246) 

 

2.1.23 Pengukuran Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio 

yang disebut rasio penilaian, rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian 

kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (go public).Rasio 

penilaian memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, 

sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding 

nilai bukunya. Price earning ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela 

dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan Brigham 

(2006:110). Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. 

 Kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai 

kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share nya. Price earning ratio 

menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

Pada kerangka konseptual sebagaimana Gambar 3.2 dijelaskan hubungan kausalitas ke 

empat variabel yang diteliti yaitu Keputusan Investasi (X1), Keputusan Pendanaan (X2), 

Resiko Strategi (X3),Efisiensi (Z1), Kinerja Keuangan (Y1), Nilai Perusahaan (Y2), Good 

Corporate Governance (M1) berperan sebagai variabel moderating 

 Dari kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut Bahwa kerangka 

dasar penelitian dimulai dengan mengetahui dan mengkalisifikasi secara akurat dan tepat, 

selanjutnya ditentukan indikator-indikator yang tepat dengan berdasarkan kajian teori yang 

dipadukan, maka akhir dari proses kerangka konseptual ini adalah kemampuan dan ketepatan 

laporan keuangan perusahaan tambang batu bara yang listeng di Bursa Efek Indonesia. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka konseptual yang telah 

diuraikan di depan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Keputusan investasi  berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

2. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 
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3. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

4. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

5. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

6. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

7. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

8. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

9. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

10. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

11. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

12. Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan antara efisiensi dengan nilai perusahaan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

13. Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating berpengaruh 

terhadap hubungan antara efisiensi dengan kinerja keuangan pada perusahaan 

tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

14. Nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada 

perusahaan tambang yang go publik di Bursa Efek Indonesia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian menjelaskan rencana dan struktur riset yang mengarahkan proses 

dari hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif.  

Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan dan Analisa resiko pertambangan 

digunakan data-data laporan keuangan perusahaan tambang yang listen di Bursa Efek 

Indonesia,  guna mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel perlu dilakukan analisis 

dan diagnosis hubungan antar variabel dengan menggunakan berbagai metode seperti 

dinyatakan Latan Ghozali (2016:115) misalnya : path analysis, Structural Equation 

Modelling (SEM) dan Partial Least Squares (PLS). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang  

yang go public terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang diperoleh datanya dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) seperti tercantum dalam tabel 3.1 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Perusahaan Pertambangansub sektorBatu Bara yang Go publik di Bursa Efek Indonesia 

No KodeSaham Nama Emiten 

 Sub Sektor Pertambangan Batu Bara 

1 ADARO Adro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resources Tbk 

3 BSSR Baramulti Sukses saranaTbk 

4 BUMI Bumi Resources Tbk 

5 BYAN Bayan Resources Tbk 

6 DEWA DarmaHenwaTbk 

7 DOID Delta DuniaMakmurTbkd.h  Delta  

PropertindoTbk 

8 GEMS Golden Energi Mines Tbk 

9 GTBO Garda TujuhBuanaTbk 

10 HRUM Harum Energy Tbk 

11 ITMG Indo Tambang MegahTbk 

12 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 
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No KodeSaham Nama Emiten 

13 MYOH Samindo Resources Tbk 

14 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 

15 PTBA Tambang Batu bara Bukit Asam 

(Persero) Tbk 

16 PTRO Petro Tbk 

17 SMTT Golden Eagle Energy Tbkd.h 

Eartertainemen tInternasionalTbkd.h 

Setiamandiri Mitratama tbkd.h The 

Green Pub 

18 TOBA Toba Bara SejahterahTbk 

 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Seluruh perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang go public di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan bukan jenis perusahaan perbankan, dan jasa keuangan 

lainnya Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Hal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi bias yang timbul karena perbedaan jenis industri dan pengaruh regulasi 

dari badan-badan tertentu seperti perbankan, perusahaan jasa keuangan lainnya. 

2. Perusahaan telah memublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten tahun 

20012-2016. 

3. Laporan keuangan perusahaan tidak menunjukkan saldo laba dan ekuitas yang 

negatif pada tahun 2012-2016, hal ini untuk menghindari penghitungan rasio 

keuangan yang tidak bermakna.  

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan maka populasi dalam penelitian ini 

sejumlah 18 perusahaan ini seluruhnya digunakan sebagai sampel, adapun 18 perusahaan 

yang digunakan sebagai sampel seperti tercantum dalam tabel 4.1. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambang sub sektor batubara yang go 

public terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 s/d 2016 

 

3.4 Indentifikasi Variabel Penelitian 

Pada penelitian tentang manajemen strategi, berikut ini diidentifikasi beberapa variabel 

yang dilibatkan dalam pembentukan model penelitian, yaitu sebagai  berikut: 

1. Variabel Bebas (Konstruk Eksogen atau Erogenous Construct) 
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a. Keputusan investasi (X1), dengan observed variabelnya atauindikatornya adalah : 

1) Book value of gross property, plant, and equipment to the book value of the 

assets ratio (Rasio PPE/BVA) 

2) Struktur Aset lancar terhadap total aset 

3) Struktur Aset Tetap/ Fixed Assets terhadapTotal Asset 

4) Struktur Aset Lain-Lain / Other Assets terhadap Total Asset 

b. Keputusan Pendanaan (X2), dengan observed variabelnya atau indikatornya adalah : 

1) Total  Debt terhadapTotal Equity 

2) Total Debt terhadapTotal Asset 

c. Resiko strategi (X3), dengan observed variabelnya atau indikatornya adalah : 

1) Pertumbuhan Asset tetap 

2) Pertumbuhan Hutang Jangka Panjang 

 

2. Variabel Terikat (Konstruk Endogen atau Endogenous Construct) 

a. Efisiensi  (Z1), dengan observed variabelnya atau indikatornya adalah: 

1) Harga Pokok Penjualan (HPP) / Beban Pokok penjualan (Cost of revenue) 

terhadapTotal Pendapatan (Revenue) 

2) Biaya Usaha (Penjualan dan pemasaran) terhadapTotal Pendapatan 

(Revenue) 

b. Kinerja keuangan (Y1), dengan observed variabelnya atau indikatornya adalah: 

1) Rasio Lancar (Current ratio) 

2) Rasio Cepat (Quick ratio)  

3) Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

4) Perputaran Persediaan (Inventory turnover) 

5) Pertumbuhan Pendapatan  

6) Return On Asset (ROA) 

7) Return On Equity (ROE) 

c. Nilai Perusahaan (Y1), dengan observed variabelnya atau indikatornya adalah: 

1) Price Earning Ratio (PER) 

2) Book Value Per Share 

3) Dividend Payout Ratio 
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3. Variabel Moderating (Konstruk Endogen atau Endogenous Construct) 

Good Coporate Governance,dengan observed variabelnya atau indikatornya adalah: 

1) Ukuran dewan direksi 

2) Komisaris independen 

3) Dewan Komisaris 

4) Komite audit 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter yaitu berupa jurnal penelitian 

terdahulu, literatur, dan laporan keuangan perusahaan. Sumber data yang digunakan adalah 

data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. 

 

3.6 Teknik Analisis 

3.6.1 Partial Least Square (PLS) 

Untuk penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square 

(PLS) merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis 

kovarian menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji 

kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode 

analisis yang powerfull Ghozali (2016:18), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. 

Misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan 

untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya 

hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk 

dengan indikator reflektif dan formatif. 

Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya 

mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight 

estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana 

inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model 

(model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. 

Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen.Ghozali (2016:19)  

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. 

Pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. 
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Kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel laten dan 

indikatornya (loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta 

regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS 

menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap 

pertama, menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner 

model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi Ghozali 

(2016:69). 

 

3.6.2 Spesifikasi Model Partial Least Square (PLS) 

3.6.2.1 Model Pengukuran atau Outer Model 

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang 

dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 

dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup Ghozali 

(2016:82). Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai 

berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item 

pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa 

konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya.  

Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan nilai square 

root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi 

antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai 

discriminant validity yang baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas 

component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan 

composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 Ghozali (2016: 

86).  

Composite reliability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua 

macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach’s Alpha Ghozali (2016:87). 

 

3.6.2.2 Model Struktural atau Inner Model 

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan 

hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi 
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dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, Stone-GeisserQ-Square test untuk 

predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. 

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-Square untuk setiap variabel 

laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-

Square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap 

variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif Ghozali, (2016:93). 

Disamping melihat nilai R-Square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-Square 

prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-Square mengukur seberapa baik nilai 

observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. 

 

3.6.3 Evaluasi Model Partial Least Square (PLS) 

Lebih lanjut tahapan Model PLS dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan model hipotetik yaitu merancang suatu model penelitian yang akan 

diuji secara statistika (PLS). Sebelumnya menggunakan model deskriptif yaitu 

model yang ditujukan untuk mendiskripsikan suatu konsep yang disebut 

measurement model(model pengukuran) yang ditujukan untuk mengukur kuatnya 

struktur dari dimensi yang membentuk suatu faktor. Menurut Schumacker dan 

Lomax dengan confirmatory factor analysis, seorang peneliti akan menggunakan 

variabel yang diteliti untuk mendefinisikan suatu faktor yang tidak dapat diukur 

secara langsung.   

2. Merancang model pengukuran (outer model): pada PLS perancangan model 

pengukuran (outer model) menjadi sangat penting, yaitu terkait apakah indikator 

bersifat reflektif atau formatif. Merancang model pengukuran yang dimaksud di 

dalam PLS adalah menentukan sifat indikator dari masing-masing variabel laten, 

apakah refleksif atau formatif. Kesalahan dalam menentukan model pengukuran ini 

akan berakibat fatal, yaitu memberikan hasil analisis yang salah. Dasar yang dapat 

digunakan sebagai rujukan untuk menentukan sifat indikator apakah refleksif atau 

formatif adalah: teori, penelitian empiris sebelumnya atau kalau belum ada adalah 

rasional. Pada tahap awal penerapan PLS, tampaknya rujukan berupa teori atau 

penelitian empiris sebelumnya masih jarang, atau bahkan belum ada. Oleh karena 

itu, dengan merujuk pada definisi konseptual dan definisi operasional variabel, 

diharapkan sekaligus dapat dilakukan identifikasi sifat indikatornya, bersifat 

refleksif atau formatif. 
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3. Mengkonstruksi diagram jalur yaitu menggambarkan pola hubungan kausalitas 

antar variabel (laten maupun manifest). Permodelan yang menggambarkan 

hubungan yang dihipotesiskan antar konstruk variabel laten yang menjelaskan suatu 

kausalitas termasuk di dalamnya kausalitas berjenjang. Pengukuran model pada 

penelitian ini secara rinci ditunjukkan pada tabel 4.3.  

4. Mengkonversikan diagram jalur tersebut kedalam sistem persamaan. 

a. Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, 

disebut juga dengan outer relation atau measurement model, mendefinisikan 

karakteristik variabel laten dengan indikatornya.  

Model indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut: 

X = Ʌxξ + Ɛx     ξ Ƞ Π    η δ 

Y = Ʌyη + ƐyƐx 

Keterangan : 

X dan Y  : indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan  indogen (η)  

Ʌx  dan Ʌy  : matriks loading (koefisien regresi) 

Ɛxdan Ɛy  : residual (kesalahanpengukuranatau noise) 

Model indikator formatif persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: 

ξ  = Πξx + δx 

Ƞ = ΠȠy + y + δy 

Keterangan : 

ξ , Ƞ  x dan y : indikator untuk variabel laten eksogen (ξ) dan endogen (Ƞ) 

ΠξdanΠȠ     : matriks loading (koefisien regresi) 

δxdan δy      : residual (kesalahan pengukuran atau noise) dari regresi.  

 

b. Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar varabel laten (structural model), 

disebut juga dengan inner relation, menggambarkan hubungan antar variabel laten 

berdasarkan teori substansif  penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, 

diasumsikan bahwa variabel laten dan idikatornya atau variabel manifest di skala 

zero mean dan unit varian sama dengan satu, sehingga parameter lokasi (parameter 

konstanta) dapat dihilangkan dari model. Model persamaannya dapat ditulis berikut 

ini :  

Ƞ  = β Ƞ+ Гξ + ζ 

Keterangan : 

Ƞ : vector variabel endogen (dependen) 

ξ : vector variabel laten eksogen 

ζ : vector residual  

 

c.   Weight relation, estimasi nilai variable laten. Inner dan outer model memberikan 

spesifikasi yang diikuti dengan estimasiweight relation dalam algoritma PLS. 
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ξb  = Ʃkb  Wkb  Xkb 

Ƞi  = Ʃki  Wki  Xki 

Keterangan: 

Wkb dan Wki :  K weight untuk membentuk estimasi variabel laten ξb dan Ƞi 

Estimasi variabel laten adalah linear agregat dari indikator yang nilai weight-nya 

didapat dengan prosedur estimasi PLS.  

 

d. Estimasi, metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode 

kuadrat terkecil (Least Square Method). Proses perhitungan dilakukan dengan cara 

iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah mencapai kondisi konvergen. 

Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi tiga hal yaitu: 

1) Weight Estimate yang digunakan untuk menghitung data variabellaten 

2) Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar variabel laten dan 

estimasi loading, antara variabel laten dengan indikatornya.  

3) Mean dan parameter lokasi (nilai konstanta regresi, intersep) untuk indikator dan 

variabel laten 

e. Goodness of fit  

Model pengukuran atau outer model dengan indikator refleksif dievaluasi dengan 

convergent dan discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability untuk 

keseluruhan indikator. Sedangkan outer model dengan indikator formatif dievaluasi 

berdasarkan pada substantive contentnya yaitu dengan membandingkan besarnya relative 

weight dan melihat signifikan dari ukuran weight tersebut. 

Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat persentase varian yang 

dijelaskan yaitu dengan melihat R-Square untuk variabel laten dependen dengan 

menggunakan ukuran Stone Mean GeisserQ Squaretest dan juga melihat besarnya koeffisien 

jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji T mean 

Statistik yang didapat lewat Boot Strapping, dengan rumus Q-Square yakni mengukur 

seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya, 

menggunakan persamaan Q2= 1 – (1–R12) (1– R22). 

 

3.6.4 Kriteria Model Penilaian Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Square (PLS) dikembangkan pertama kali oleh Wold sebagai metode 

umum untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten dengan mutiple 

indikator. Pendekatan Partial Least Square (PLS) adalah distribution free (tidak 

mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval 
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dan rasio). Partial Least Square (PLS) dibandingkan dengan pendekatan lain dan khusunya 

metode maximum likelihood, Partial Least Square (PLS) lebih umum oleh karena bekerja 

dengan sejumlah kecil asumsi zero intercorrelation antara residual dan variabel. Ghozali 

(2016: 42). Berikut ini merupakan kriteria penilaian model Partial Least Square (PLS) secara 

lengkap disajikan pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian Partial Least Square (PLS) 

Kriteria Penjelasan 

Evaluasi Model Struktural 

R2untuk variable laten 

endogen 

Hasil R2sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variable 

laten endogen dalam model structural 

mengidentifikasikan bahwa model “baik”, 

“moderat”dan “lemah” 

Estimasi koefisien jalur Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model 

structural harus signifikan. Nilai signifikan ini dapat 

diperoleh dengan prosedur bootstrapping. 

f2untuk effect size Nilai f2 sebesar 0.02, 0.15 dan 0.35 dapat 

diinterpretasikan apakah predictor variable laten 

mempuyai pengaruh lemah, medium atau besar pada 

tingkat struktural 

Relefasi Prediksi (Q2dan q2) Prosedur blind floding digunakan untuk menghitung : 

 

D adalah omission distance, E adalah sum of squares 

of prediction errors, dan O adalah sum of squares of 

observation. Nilai Q2diatas nol memberikan bukti 

bahwa model memiliki predictive relevance (Q2d 

ibawah nol mengidentifikasikan model kurang 

memiliki predictive relevance. Dalam kaitannya 

dengan f2, dampak relatif model structural terhadap 

pengukuran variable dependen laten dapat dinilai 

dengan 

 

Evaluasi model pengukuran refleksif 

Loading factor Nilai loading factor harus diatas 0.70 
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Kriteria Penjelasan 

Composite Realibility Composite reliability mengukur internal consistency 

dan nilainya harus diatas 0.60 

Avarage Variance Extracted 

(AVE) 

Nilai average variance extracted (AVE) harus diatas 

0.50 

Validasi Diskriminan Nilai akar kuardrat dari AVE harus lebih besar dari 

pada nilai korelasi antar variable laten 

Cross Loading Merupakan ukuran lain dari validasi diskriminan. 

Diharapkan setiap blok indicator memiliki loading 

lebih tinggi untuk setiap variable laten yang diukur 

dibandingkan dengan indikato untuk laten variabel 

lainnya. 

Evaluasi model pengukuran formatif 

Signifikansi nilai weight Nilai estimasi untuk model pengukuran formatif 

harus signifikan. Tingkat signifikansi ini dinilai 

dengan prosedur bootstrapping 

Multikolonieritas Variabel manifest dalam blok harus diuji apakah 

terdapat multikol. Nilai variance inflation factor 

(VIF) dapat digunakan untuk menguji hal ini. Nilai 

VIF diatas 10 mengidentifikasikan terdapat multikol 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Keputusan Investasi 

Tabel 4.1. 

Rata- Rata Variabel Keputusan Investasi 

Variabel Keputusan Investasi 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

X1.1 6.6651 17,6883 10,6264 15,7564 12,9703 

X1.2 0,4483 0,4483 0,3656 0,4042 0,3275 

X1.3 0,2610 0,2610 0,2576 0,4275 0,2503 

X1.4 0,0111 0,0111 0,0232 0,0172 0,0202 

Sumber: Data diolah 

 

Tabel 4.1 maka variabel keputusan investasi (X1.1) pada tahun 2012 sd 2016 dengan 

indikator (X1.1) Book Value of Gross Property, Plant and Equipment to The Book Value of   

The Assets ratio mempunyai nilai rata-rata sebesar 1.34442, (X1.2) dengan indikator Struktur 

Aset lancar terhadap total aset mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.39876, (X1.3) dengan 

indikator Struktur Aset Tetap/Fixed Assets terhadap Total Asset mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 0.291501, (X1.4) dengan indikator  Struktur Aset Lain-Lain/Other Assets terhadap 

Total Asset mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.016568. 

 

b. Keputusan Pendanaan 

Tabel 4.2. 

Rata- Rata Variabel Keputusan Investasi 

Variabel Keputusan Pendanaan 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

X2.1 0,4925 0,4925 0,4960 0,5875 0,5100 

X2.2 2,6231 0,2592 0,8021 1,3332 1,1952 

Sumber: Data diolah 

 

Dari tabel 4.2 maka variabel keputusan pendanaan (X2.1) pada tahun 2012 sd 2016 

dengan indikator (X2.1) Total  Debt terhadapTotal Equity mempunyai nilai rata-rata sebesar 
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0.514549, (X2.2) dengan indikator Total Debt terhadap Total Asset mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 1.2425556. 

 

c. Risiko Strategi 

Tabel 4.3. 

Rata- Rata Variabel Risiko Strategi 

Variabel Resiko Strategi 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

X3.1 3.184.618 3.712.718 3.068.343 3.067.399 2.797.649 

X3.2 9.700.811 4.978.448 3.152.520 3.869.927 3.643.981 

Sumber: Data diolah 

 

Dari tabel 4.3 maka variabel Resiko Strategi (X3.1) pada tahun 2012 sd 2016 dengan 

indikator (X3.1) Pertumbuhan Asset tetap mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.166145, 

(X3.2) dengan indikator Pertumbuhan Hutang Jangka Panjang mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 5.069137. 

 

d. Efisiensi 

Tabel 4.4. 

Rata- Rata Variabel Efisiensi 

Variabel Efisiensi 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

Z1.1 0,7058 0,8001 0,8497 0,8898 0.7963 

Z1.2 4.4488256 4.1382947 1.7940 1.5567 1.9528 

Sumber: Data diolah 

 

Dari tabel 4.4 maka variabel Efisiensi (Z1.1) pada tahun 2012 sd 2016 dengan 

indikator (Z1.1) Harga Pokok Penjualan (HPP) / Beban Pokok penjualan (Cost of revenue) 

terhadap Total Pendapatan (Revenue) mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.808330, (Z1.2) 

dengan indikator Biaya Usaha (Penjualan dan pemasaran) terhadapTotal Pendapatan 

(Revenue) mempunyai nilai rata-rata sebesar 1.718484. 
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e. Good Corporate Governance 

Tabel 4.5. 

  Rata- Rata Variabel Good Corporate Governance 

Variabel Good Corporate Governance 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

M1.1 5.166666667 5.166666667 5.166666667 5.166666667 5.166666667 

M1.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

M1.3 4.777777778 4.777777778 4.777777778 4.777777778 4.777777778 

M1.4 2.944444444 2.944444444 2.944444444 2.944444444 2.944444444 

Sumber: Data diolah 

 

Dari tabel 4.5,  maka variabel Good Corporate Governance (M1.1) pada tahun 2012 sd 

2016 dengan indikator (M1.1) Ukuran dewan direksi mempunyai nilai rata-rata sebesar 

5.166666667, (M1.2) dengan indikator Komisaris independen mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 0.5, (M1.3) dengan indikator Dewan Komisaris mempunyai nilai rata-rata sebesar 

4.777777778, (M1.4) dengan indikator Komite audit mempunyai nilai rata-rata sebesar 

2.944444444. 

 

f.  Kinerja Keuangan 

Tabel 4.6. 

Rata- Rata Variabel Kinerja Keuangan 

Variabel Kinerja Keungan 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

Y1.1 2,0782 1,9729 1,4627 1,8823 2,8712 

Y1.2 1,8186 1,7027 1,2180 1,3937 2,3625 

Y1.3 2,0203 2,6190 2,2460 102,0906 1,1290 

Y1.4 12,2095 15,4534 15,8527 67,8458 9,3753 

Y1.5 0,1144 0,3133 (0,1093) 37,2955 (0,4298) 

Y1.6 0,0993 0,0327 0,0134 (0,0367) 0,0232 

Y1.7 0,0609 0,1577 0,0430 (0,0001) 0,0281 

Sumber: Data diolah 

 

Dari tabel 4.6 maka variabel Kinerja Keuangan (Y1.1) pada tahun 2012 sd 2016 

dengan indikator (Y1.1) Rasio Lancar (Current ratio mempunyai nilai rata-rata sebesar 

2.0534844, (Y1.2) dengan indikator Rasio Cepat (Quick ratio) mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 1.6990801, (Y1.3) dengan indikator Perputaran Piutang (Receivable Turnover) 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 22.0209704, (Y1.4) dengan indikator Perputaran 
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Persediaan (Inventory turnover) mempunyai nilai rata-rata sebesar 24.1473277, (Y1.5) 

dengan indikator Perputaran Persediaan (Inventory turnover) mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 7.4368139, (Y1.6) dengan indikator Return On Asset (ROA) mempunyai nilai rata-

rata sebesar 0.0263780, (Y1.7) dengan indikator Return On Equity (ROE) mempunyai nilai 

rata-rata sebesar 0.0579086. 

g. Nilai Perusahaan 

Tabel 4.7. 

Rata- Rata Variabel Nilai Perusahaan 

Variabel Nilai Perusahaan 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

Y2.1 25,7074 20,8057 (16,9545) 61,2904 59,1966 

Y2.2 0,0012 0,0014 0,00140,0014 0,0014 0,0013 

Y2.3 0,2347 0,2437 0,1168 0,1195 0,0824 

Sumber: Data diolah 

 

Dari table 4.7, maka variabel Nilai Perusahaan  (Y2.1) pada tahun 2012 sd 2016 

dengan indikator (Y2.1) Price Earning Ratio (PER) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

30.00911, (Y2.2) dengan indikator Book Value Per Share mempunyai nilai rata-rata sebesar 

0.001353, (Y2.3) dengan indikator Dividend Payout Ratio mempunyai nilai rata-rata sebesar 

0.1593960. 

 

4.2 Hasil Analisis Partial Least Square (PLS) 

4.2.1 Analisis Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi Outer model dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari 

indikator dan konstruk yang digunakan.Validitas diukur melalui convergent validity dan 

discriminant validity, sedangkan reliabilitas diukur melalui composite reliability. 

4.2.1.1 Analisis Validitas Konvergen (Convergent Validity) 

Convergent validity dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan outer 

loading. Rule of thum yang digunakan untuk validitas konvergen adalah outer looding> 0,50 

dan average variance extracted (AVA)> 0,50. Berikut ini adalah nilai Outer looding untuk 

setiap indikator pada variabel Keputusan Investasi, (X1), Keputusan Pendanaan (X2), Resiko 

Strategi (X3), Efisiensi (Z1), Kinerja keuangan ( Y1), Nilai Perusahaan (Y2), Good 

Corporate Governance (M1) 
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Effisiensi 

Effisiensi 

* GCG 

Effisiensi 

* GCG 
GCG 

Kep.Inves

tasi 

Kep.Pend

anaan 

Kinerja 

Keuangan 

Nilai 

Perusahaa

n 

Resiko 

Strategi 

X1.2 
    

0.818731     

X1.1 
    

0.020565     

X1.3 
    

0.920426     

X1.4 
    

-0.142250     

X2.1 
    

 0.997668    

X2.2 
    

 0.147518    

X3.1 
    

    0.849576 

X3.2 
    

    0.947495 

Y1.1 
    

  -0.026785   

Y1.2 
    

  -0.312789   

Y1.3 
    

  0.998222   

Y1.4 
    

  0.996642   

Y1.5 
    

  0.998197   

Y1.6 
    

  0.031110   

Y1.7 
    

  0.008059   

Y2.1 
    

   0.159226  

Y2.2 
    

   0.919620  

Y2.3 
    

   0.871949  

Z1.1 0.628158 
   

     

Z1.1*Z2.1 
 

0.693777 
  

     

Z1.1*Z2.1 
  

0.620239 
 

     

Z1.1*Z2.2 
 

-

0.693783   
     

Z1.1*Z2.2 
  

0.052646 
 

     

Z1.1*Z2.3 
 

0.778495 
  

     

Z1.1*Z2.3 
  

0.455236 
 

     

Z1.1*Z2.4 
 

-

0.441087   
     

Z1.1*Z2.4 
  

0.207887 
 

     

Z1.2 0.781357 
   

     

Z1.2*Z2.1 
 

-

0.557814   
     

Z1.2*Z2.1 
  

0.745520 
 

     

Z1.2*Z2.2 
 

-

0.551583   
     

Z1.2*Z2.2 
  

0.745481 
 

     

Z1.2*Z2.3 
 

0.544495 
  

     

Z1.2*Z2.3 
  

0.744794 
 

     

Z1.2*Z2.4 
 

-

0.494796   
     

Z1.2*Z2.4 
  

0.743951 
 

     

Z2.1 
   

0.868049      

Z2.2 
   

-0.491353      

Z2.3 
   

0.762966      

Z2.4 
   

0.311545      

Tabel 4.8 

Nilai Outer Loading Indikator Setiap Variabel 
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Berdasarkan nilai outer loading di atas, terdapat beberapa indikator  pada variabel 

Keputusan Investasi (X1), Keputusan Pendanaan (X2), Resiko Strategi (X3), Efisiensi (Z1), 

Kinerja keuangan (Y1), Nilai perusahaan (Y2), Good Corporate Governance (M1) maka 

indikator dari beberapa variabel dikeluarkan dari model karena memiliki loading kurang dari 

0.50 dan tidak siginifikan, nilai loading kurang dari 0.50dan tidak siginifikan sebagai 

indikator sehingga harus dikeluarkan dari model. 

 Hasil Pengujian Outer loading model awal untuk setiap indikator juga bisa dilihat 

pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 4.1  Nilai Loading Droping 

 

 

Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.9 

Result For Outer Loading 

 

 

Sumber : Data Diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Effisiensi 

Effisiensi 

* GCG 

Effisiensi 

* GCG 
GCG Kep.Investasi Kep.Pendanaan 

Kinerja 

Keuangan 

Nilai 

Perusahaan 

Resiko 

Strategi 

X1.2 
    

0.817934     

X1.3 
    

0.921859     

X2.1 
    

 1.000000    

X3.1 
    

    0.871798 

X3.2 
    

    0.932629 

Y1.3 
    

  0.999268   

Y1.4 
    

  0.997230   

Y1.5 
    

  0.999263   

Y2.2 
    

   0.917311  

Y2.3 
    

   0.903485  

Z1.1 0.578994 
   

     

Z1.1*Z2.1 
 

0.838139 
  

     

Z1.1*Z2.1 
  

0.801036 
 

     

Z1.1*Z2.3 
 

0.872689 
  

     

Z1.1*Z2.3 
  

0.530560 
 

     

Z1.2 0.818346 
   

     

Z1.2*Z2.1 
 

-

0.332559   
     

Z1.2*Z2.1 
  

0.621630 
 

     

Z1.2*Z2.3 
 

0.386671 
  

     

Z1.2*Z2.3 
  

0.620800 
 

     

Z2.1 
   

0.933812      

Z2.3 
   

0.680689      
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Tabel 4.10 

Discriminant Validity Cross-Loading 

 

 

Sumber : Data Diolah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa loading factor memberikan nilai di atas nilai yang 

disarankan yaitu sebesar 0,5. Dengan demikian indikator yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah valid atau telah memenuhi Convergent Validity.Discriminant Validity indikator 

reflektif dapat dilihat pada Cross-Loading antara indikator dengan konstruknya dengan 

menggunakan PLS Algorithm report pilih Dicriminant Validitylalu cross loading berikut ini 

output smartPLS. 

 

 
Effisiensi 

Effisiensi 

* GCG 

Effisiensi 

* GCG 
GCG Kep.Investasi Kep.Pendanaan 

Kinerja 

Keuangan 

Nilai 

Perusahaan 

Resiko 

Strategi 

X1.2 0.047063 0.080107 
-

0.149575 

-

0.285209 
0.817934 -0.166019 0.566624 0.206085 

-

0.237085 

X1.3 0.022263 0.038070 
-

0.029001 

-

0.133720 
0.921859 0.245712 0.859459 -0.087784 

-

0.078275 

X2.1 
-

0.182089 

-

0.221611 

-

0.150005 
0.182569 0.090903 1.000000 0.239096 -0.318521 0.316128 

X3.1 
-

0.104140 

-

0.024724 
0.167723 0.416792 -0.124272 0.242417 -0.042816 0.090817 0.871798 

X3.2 
-

0.136007 

-

0.114948 
0.049750 0.361421 -0.162913 0.319273 -0.039371 -0.079109 0.932629 

Y1.3 
-

0.011807 
0.073553 

-

0.107208 

-

0.170093 
0.839458 0.229784 0.999268 -0.054135 

-

0.059224 

Y1.4 
-

0.016279 
0.074866 

-

0.094377 

-

0.143416 
0.847066 0.252648 0.997230 -0.056734 

-

0.018866 

Y1.5 
-

0.011621 
0.073559 

-

0.107363 

-

0.170699 
0.837877 0.233609 0.999263 -0.058269 

-

0.057233 

Y2.2 
-

0.068359 
0.007635 0.178806 0.354195 0.047899 -0.296493 -0.054150 0.917311 

-

0.041079 

Y2.3 0.192017 
-

0.130642 
0.288280 0.266919 0.013960 -0.283138 -0.048474 0.903485 0.029556 

Z1.1 0.578994 
-

0.527614 
0.431718 

-

0.252914 
0.075229 -0.108772 -0.000779 -0.065652 

-

0.126730 

Z1.1*Z2.1 
-

0.407148 
0.838139 

-

0.135477 
0.154101 -0.048029 -0.161703 0.014820 0.039815 0.008343 

Z1.1*Z2.1 0.356890 
-

0.230787 
0.801036 0.574995 -0.122930 -0.085368 -0.101002 0.250131 0.177414 

Z1.1*Z2.3 
-

0.301098 
0.872689 

-

0.012049 
0.129334 0.034920 -0.280126 0.024420 0.091397 

-

0.005336 

Z1.1*Z2.3 0.163792 
-

0.190880 
0.530560 0.437816 -0.030645 -0.036865 -0.124611 0.105176 0.184078 

Z1.2 0.818346 
-

0.367511 
0.619911 0.001246 -0.008090 -0.146654 -0.015728 0.123093 

-

0.076336 

Z1.2*Z2.1 0.819060 
-

0.332559 
0.467884 

-

0.255037 
0.051967 -0.181937 0.024652 0.017165 

-

0.179834 

Z1.2*Z2.1 0.818406 
-

0.368297 
0.621630 0.004010 -0.008702 -0.146635 -0.015559 0.123737 

-

0.075592 

Z1.2*Z2.3 
-

0.784192 
0.386671 

-

0.649640 

-

0.109430 
0.028468 0.114483 0.040283 -0.146631 0.023925 

Z1.2*Z2.3 0.818334 
-

0.368066 
0.620800 0.002828 -0.008450 -0.146544 -0.015674 0.123351 

-

0.075425 

Z2.1 
-

0.053282 

-

0.113655 
0.516279 0.933812 -0.217463 0.129308 -0.131709 0.366227 0.373133 

Z2.3 
-

0.265149 

-

0.098588 
0.149922 0.680689 -0.128327 0.208588 -0.149131 0.138889 0.336488 
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Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor tertinggi kepada 

konstruk yang dituju dibandingkan loading factor kepada konstruk lain. Tabel di atas 

menunjukkan bahwa loading factor untuk variabel Keputusan Investasi dengan indikator X12 

dan X1.3 mempunyai loading factor lebih tinggi dari pada dengan indikator pada variabel 

yang lain. Dengan demikian, kontak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih 

baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Metode lain untuk melihat 

discriminant validity adalah dengan melihat nilai square root of average variance extracted 

(AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0,5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian 

ini: 

Tabel 4.11 Average Variance Extracted (AVE) 

 
AVE 

Effisiensi 0.502462 

Effisiensi * GCG 0.431043 

Effisiensi * GCG 0.423742 

GCG 0.667672 

Kep.Investasi 0.759420 

Kep.Pendanaan 1.000000 

Kinerja Keuangan 0.997177 

Nilai Perusahaan 0.828872 

Resiko Strategi 0.814914 

Sumber : Data Diolah 

Tabel di atas memberikan nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0.5 untuk 

semua konstruk yang terdapat pada model penelitian. Nilai terendah Average Variance 

Extracted (AVE) adalah sebesar 0.502462pada konstruk Effisiensi. 

 

 

4.2.1.1.1 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability dari blok 

indikator yang mengukur konstruk. Hasil Composite Reliabilityakan menunjukkan nilai yang 

memuaskan jika di atas 0.7. Berikut adalah nilai Composite Reliability pada output: 
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Tabel 4.12 Composite Reliability 

 
Composite Reliability 

Effisiensi 0.662416 

Effisiensi * GCG 0.577834 

Effisiensi * GCG 0.741896 

GCG 0.796820 

Kep.Investasi 0.862841 

Kep.Pendanaan 1.000000 

Kinerja Keuangan 0.999057 

Nilai Perusahaan 0.906425 

Resiko Strategi 0.897915 

Sumber : Data Diolah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk 

adalah di atas 0,6 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi 

memenuhi kriteria discriminant validity. Nilai Composite Reliability yang terendah adalah 

sebesar 0.662416 pada konstruk Effisiensi 

 

4.2.1.2 Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Model structural (iner model ) dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2  untuk 

konstruk dependen , dan nilai koefisien path atau t-value (t-statistik) untuk uji signifikansi 

antara konstruk. Semakin tinggi nilai R2berarti semakin baik prediksi dari model yang di 

ajukan. Skor koefisiensi path atau inner model yang di ajukan nilai t-statistik harus di atas 

1,96 untuk pengujian hipotesis pada alpa ( tingkat kesalahan penelitian) sebesar 5%  

Jogiyanto ( 2009 :63). Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria Outer Model, 

berikutnya dilakukan pengujian model structural (Inner model). Berikut adalah nilai R-

Square pada konstruk: 
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Tabel 4.13 R-Square 

 
R Square 

Effisiensi 0.041255 

Effisiensi * GCG 
 

Effisiensi * GCG 
 

GCG 
 

Kep.Investasi 
 

Kep.Pendanaan 
 

Kinerja Keuangan 0.743811 

Nilai Perusahaan 0.325232 

Resiko Strategi 
 

Sumber : Data Diolah 

Tabel R2di atas memberikan : 

1. Nilai 0.041255untuk konstruk Effisiensi (Z1) yang berarti bahwa Effisiensi 

(Z1)mampu menjelaskan varians Keputusan Investasi, Keputusan Pendaan dan 

Risiko Strategi sebesar 4.1 %.  

2. Nilai 0.743811untuk konstruk Kinerja Keuangan (Y1) yang berarti bahwa 

Keuangan (Y1) mampu menjelaskan varians Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendaan, Risiko Strategi dan Effisiensi sebesar 74.3 %.  

3. Nilai 0.325232 untuk konstruk Nilai Perusahaan (Y2) yang berarti bahwa Nilai 

Perusahaan (Y2) mampu menjelaskan varians Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendaan, Risiko Strategi, Effisiensidan Kinerja Keuangan sebesar 32.5 %.  

 

Untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini yaitu dengan melihat signifikasi 

pengaruh antar variable pada koefisien parameter dan nilai signifikansi (t statistic). Pada 

PLS2.0 hal tersebut dilakukan dengan melihat Algorithm Boostrapping report, berikut 

hasilnya : 
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Gambar 4.2 

Output Bootstrapping 

 

Sumber : Data Diolah 
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Tabel 4.14 

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) : 

 

Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

1.  Kep.Investasi -> Effisiensi 0.038679 0.035718 0.020713 0.020713 1.867385 

2.  Kep.Investasi -> Kinerja Keuangan 0.823310 0.822587 0.015429 0.015429 53.360209 

3.  Kep.Investasi -> Nilai Perusahaan 0.247500 0.256004 0.034373 0.034373 7.200351 

4.  Kep.Pendanaan -> Effisiensi -0.160965 -0.157652 0.021276 0.021276 7.565679 

5.  Kep.Pendanaan -> Kinerja 

Keuangan 
0.181853 0.180411 0.010281 0.010281 17.688573 

6. Kep.Pendanaan -> Nilai Perusahaan -0.444117 -0.432409 0.024364 0.024364 18.228646 

 7. Resiko Strategi -> Effisiensi -0.077940 -0.071950 0.021521 0.021521 3.621593 

8.  Resiko Strategi -> Kinerja Keuangan 0.052181 0.046642 0.015963 0.015963 3.268839 

9. Resiko Strategi -> Nilai Perusahaan -0.047952 -0.036374 0.047498 0.047498 1.009566 

10. Effisiensi -> Kinerja Keuangan 0.053622 0.049148 0.015288 0.015288 3.507431 

11. Effisiensi -> Nilai Perusahaan 0.470900 0.364499 0.131290 0.131290 3.586732 

12. Kinerja Keuangan -> Nilai 

Perusahaan 
-0.079712 -0.090447 0.028000 0.028000 2.846819 

13. Effisiensi * GCG -> Kinerja 

Keuangan 
0.097846 0.093651 0.012933 0.012933 7.565537 

14. Effisiensi * GCG -> Nilai 

Perusahaan 
-0.518745 -0.396832 0.162058 0.162058 3.200984 

Sumber : Data Diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.14 maka dapat diketahui pengaruh positif dan tingkat signifikansi 

masing-masing variabel apabila T-statistic > 1.96 berarti variabel eksogen berpengaruh 

signifikan terhadap varaibel endogen dan apabila T-statistic < 1.96 maka variabel eksogen 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel endogen. Dengan demikian memberikan hasil 

sebagai berikut : 

1. Keputusan investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 



 

48 

 

Indonesia 

Hubungan keputusan investasi terhadap effisiensi adalah berpengaruh tidak signifikan 

dengan T-statistik sebesar 1.867385< 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar 

0.038679 yang menunjukkan bahwa hubungan antara keputusan investasi terhadap effisiensi 

adalah positif (tidak signifikan), artinya keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap 

efisiensi. Sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan 

keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 

2. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia 

Hubungan keputusan investasiterhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh 

signifikan dengan T-statistik sebesar 53.360209> 1,96 dengan nilai original sample estimate 

sebesar 0.823310 yang menunjukkan bahwa hubungan antara keputusan investasi terhadap 

kinerja keuangana dalah positif (signifikan), artinya apabila keputusan investasi semakin 

tinggi maka kinerja keuangan juga semakin tinggi. Sehingga hasil penelitian ini sejalan 

dengan hipotesis yang menyatakan keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

3. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hubungan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh 

signifikan dengan T-statistik sebesar 7.200351> 1,96 dengan nilai original sample estimate 

sebesar 0.247500 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan adalah positif (signifikan), artinya apabila keputusan investasi 

semakin tinggi maka nilai perusahaan juga semakin tinggi. Sehingga hasil penelitian ini 

sejalan dengan hipotesis yang menyatakan keputusan investasi berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

4. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hubungan keputusan pendanaan terhadap effisiensi adalah berpengaruh signifikan 

dengan T-statistik sebesar 7.565679> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar -

0.160965yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara keputusan pendanaan terhadap 
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effisiensi adalah negatif (signifikan), artinya apabila keputusan pendanaan semakin tinggi 

maka efisiensi  juga semakin rendah. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis 

yang menyatakan Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap effisiensi 

5. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hubungan keputusan pendanaan terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh 

signifikan dengan T-statistik sebesar 17.688573> 1,96 dengan nilai original sample estimate 

sebesar 0.181853yang menunjukkan bahwa hubungan antara keputusan pendanaan terhadap 

kinerja keuangan adalah positif (signifikan), artinya apabila keputusan pendaaan semakin 

tinggi maka kinerja keuangan juga semakin tinggi. Sehingga hasil penelitian ini sejalan 

dengan hipotesis yang menyatakan Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

6. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hubungan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh 

signifikan dengan T-statistik sebesar 18.228646> 1,96 dengan nilai original sample estimate 

sebesar -0.444117 yang menunjukkan bahwa hubungan antara keputusan pendanaan terhadap 

nilai perusahaan adalah negatif (signifikan), artinya apabila keputusan pendaaan semakin 

tinggi maka nilai perusahaan juga semakin rendah. Sehingga hasil penelitian ini sejalan 

dengan hipotesis yang menyatakan Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

7. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Hubungan resiko strategi terhadap effisiensi adalah berpengaruh signifikan dengan T-

statistik sebesar 3.621593> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar -0.077940 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara resiko strategi terhadap effisiensi adalah negatif 

(signifikan), artinya apabila resiko strategi semakin tinggi maka efisiensi juga semakin 

rendah. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan Resiko 

strategi berpengaruh signifikan terhadap effisiensi. 

8. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 
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Indonesia 

Hubungan resiko strategi terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan 

dengan T-statistik sebesar 3.268839> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar 

0.052181 yang menunjukkan bahwa hubungan antara resiko strategi terhadap kinerja 

keuangan adalah positif (signifikan), artinya apabila resiko strategi semakin tinggi maka 

kinerja keuangan juga semakin tinggi. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis 

yang menyatakan Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

9. Resiko strategi berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hubungan resiko strategi terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh tidak 

signifikan dengan T-statistik sebesar 1.009566 < 1,96 dengan nilai original sample estimate 

sebesar -0.047952 yang menunjukkan bahwa hubungan antara resiko strategi terhadap nilai 

perusahaan adalah negatif (tidak signifikan), artinya apabila resiko strategi tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang 

menyatakan resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

10. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Hubungan effisiensi terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan dengan 

T-statistik sebesar 3.507431> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar 0.053622 

yang menunjukkan bahwa hubungan antara effisiensi terhadap kinerja keuangan adalah 

positif (signifikan), artinya apabila Efesiensi semakin tinggi maka kinerja keuangan juga 

semakin tinggi. Sehingga hasil peneltian ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan 

Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

11. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Hubungan effisiensi terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan dengan 

T-statistik sebesar 3.586732> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar 0.470900 

yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara effisiensi terhadap nilai perusahaan adalah 

positif (signifikan). artinya apabila Efesiensi semakin tinggi maka nilai perusahaan juga 

semakin tinggi. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan 

Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

12. Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating berpengaruh 
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signifikan terhadap hubungan antara efisiensi dengan kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating terhadap hubungan 

antara efisiensi dengan kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan dengan T-statistik 

sebesar 7.565537> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar 0.097846 yang 

menunjukkan bahwa arah pengaruh Good Corporate Governance berperan sebagai variabel 

moderating terhadap hubungan effisiensi dengan kinerja keuangan adalah positif (signifikan). 

artinya apabila Good Corporate Governance semakin tinggi maka effisiensi dengan kinerja 

keuangan juga semakin tinggi.Sehingga hasil peneltian ini sejalan dengan hipotesis yang 

menyatakan Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating berpengaruh 

signifikan terhadap effisiensi dengan kinerja keuangan  

13. Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan antara efisiensi dengan nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating terhadap hubungan 

antara efisiensi dengan nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan dengan T-statistik 

sebesar 3.200984> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar -0.518745 yang 

menunjukkan bahwa arah pengaruh Good Corporate Governance  berperan sebagai variabel 

moderating terhadap hubungan effisiensi dengan nilai perusahaan adalah negatif (signifikan), 

artinya apabila Good Corporate Governance berperan  sebagai variabel moderating semakin 

tinggi maka effisiensi dengan nilai perusahaan juga semakin rendah. Sehingga hasil 

penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan Good Corporate Governance 

berperan sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap effisiensi dengan nilai 

perusahaan. 

14. Nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hubungan nilai perusahaan terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan 

dengan T-statistik sebesar 2.846819> 1,96 dengan nilai original sample estimate sebesar -

0.079712 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara nilai perusahaan terhadap kinerja 

keuangan adalah negatif (signifikan), artinya apabila nilai perusahaan semakin tinggi maka 
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kinerja keuangan semakin rendah. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang 

menyatakan nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Anallisis Penelitian 

1. Keputusan investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Pada umumnya perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam menjalankan aktivitas 

operasinya, sehingga dengan menggunakan aktiva tetapkinerja perusahaan akan dapat 

berjalan sesuai dengan tujuannya. Setiap perusahaan akan memiliki aset yang berbeda beda 

satu dengan yang lainnya. Bahkan perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama, 

belum tentu memiliki aset tetap yang sama. Apalagi jika perusahaan yang memiliki bidang 

usaha yang berbeda, ada beberapa definisi yang menjelaskan tetang aktiva tetap. Aset Tetap 

merupakan Aset tetap yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat 

permanen serta dapat digunaka dalam jangka panjang, sedangkan efektifitas dalam penelitian 

ini diukur menggunakan beban usaha (operating expense), ini adalah nilai biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan perusahaan di luar biaya pokok untuk 

menghasilkan produk/jasa. Biaya rutin ini misalnya pemasaran, penjualan, administrasi, biaya 

operasional perkantoran, dan lain-lain. Intinya inilah biaya yang rutin bakal terjadi tak peduli 

perusahaan tersebut berniat berjualan atau tidak. Maka komponen beban usaha biasanya lebih 

stabil dan pasti sifatnya. 

Keputusan investasi berpengaruh pada efektifitas namun tidak signifikan hal tersebut 

karena keputusan investasi ini adalah proses penambahan kekayaan perusahaan namun 

efektivitas lebih pada beban yang harus diselesaikan dalam setiap pelakasanaan kegiatan 

usaha, hal tersebut sangat kontradiktif apabila aset digunakan untuk pembiayaan beban usaha  

2. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia 

Kinerja keuangan merupakan penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan 

karyawan berdasarkan sasaran, standar dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara 

periodik”.Indikator kinerja keuangan dengan ROA merupakan rasio yang menunjukan hasil 

(return)atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan 

ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas 
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manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan.  

Hubungan keputusan investasi terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh 

signifikan  benar secara teori karena keputusan investasi yang dilakukan perusahaan akan 

memberikan dampak pada penggunaan asset untuk perusahaan dimasa yang akan datang 

3. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Keputusan Investasi menyangkut masalah bagaimana manajer harus mengalokasikan 

dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa depan. 

Jenis dan besarnya investasi tersebut akan mempengaruhi tingkat keuntungannya, dengan 

tujuan memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan resiko tertentu. Keuntungan yang 

tinggi disertai dengan resiko yang bisa dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai 

perusahaan, yang berarti juga akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Dalam hal 

ini adanya pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa, jika 

manajer berhasil menciptakan keputusan investasi yang tepat maka aset yang diinvestasikan 

akan menghasilkan kinerja yang optimal sehingga memberikan suatu sinyal positif kepada 

investor yang nantinya akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Investasi yang 

tinggi yang dilakukan perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang 

tinggi merupakan sinyal pertumbuhan pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. 

Sinyal tersebut akan dianggap sebagai good news yang nantinya akan mempengaruhi 

persepsi investor terhadap kinerja perusahaan yang akhirnya akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, manajer harus menjaga perkembangan investasi sehingga dapat 

mencapai tujuan perusahaan melalui kesejahteraan pemegang saham dan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

4. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Keputusan pendanaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi 

pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Keputusan ini merupakan keputusan 

manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antar sumber-

sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan 

investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Ketersediaan dana yang akan digunakan 

untuk mendanai berbagai alternatif investasi ini dapat dilihat dari struktur modal perusahaan 
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dengan cara mengamati neraca pada sisi pasiva.Keputusan pendanaan oleh manajemen akan 

berpengaruh pada penilaian perusahaan yang terefleksi di harga saham. Oleh karena itu, salah 

satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat 

memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan. 

Keputusan pendanaan ini sering disebut juga sebagai kebijakan struktur modal. Pada 

keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis 

kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 

kebutuhan-kebutuhan investasi serta usahanya(Sutrisno (2009:5). 

Hubungan keputusan pendanaan terhadap effisiensi adalah berpengaruh signifikan 

karena dengan Fleksibilitas keuangan jika dilihat dari sudut pandang operasional, berarti 

mempertahankan kapasitas cadangan yang memadai. Menentukan kapasitas cadangan yang 

memadai tersebut bersifat pertimbangan, tetapi hal itu jelas bergantung pada faktor-faktor 

seperti ramalan kebutuhan dana perusahaan, ramalan kondisi pasar modal, keyakinan 

manajemen atas ramalannya, dan berbagai akibat dari kekurangan modal sehingga mampu 

menekan beban usaha pada perusahaan. 

5. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hutang adalah instrumen yang sangat sensitive terhadap perubahan pemanfaat laba 

perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba. Laba diperoleh 

perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan pendaanyang dilakukan perusahaan. 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor 

akan merespon positif dan harga saham akan meningkat. Untuk tujuan pelaporan hutang 

diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu hutang lancar dan hutang tidak lancar lancar 

perusahaan, dimana rasio lancar ini menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan yaitu 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya. Profit yang tinggi akan 

memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk 

ikut meningkatkan permintaan saham.  

Permintaan saham yang meningkatakan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. 

Akan tetapi profitabilitas bisa menurunkan nilai perusahaan, hal ini terjadi karena di dalam 

meningkatkan profitabilitas, perusahaan akan meningkatkan kegiatan operasionalnya 

sehingga biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini juga akan meningkat. Peningkatan biaya 

ini akan mengakibatkan perusahaan harus menutup biaya tersebut lebih banyak, selain itu 
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profitabilitas lebih bersifat likuid bagiperusahaan namun tidak solvabel sehingga 

profitabilitas tidak akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang 

6. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Pecking Order Theorymenetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana manajer 

pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, hutang dan penerbitan saham 

sebagai pilihan terakhir. Menurut Bringham (1999:28), perusahaan lebih menyukai 

menggunakan hutang dibandingkan dengan mengeluarkan saham baru karena biaya yang 

ditimbulkan dari hutang lebih sedikit dibandingkan dengan biaya yang terjadi bila 

menerbitkan saham baru.Tradeoff Theory menyatakan bahwa struktur modal yang optimum 

dapat dicapai apabila terdapat manfaat atas penggunaan leverage atau utang. Berdasarkan 

Tradeoff Theory, tingkat leverage dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan perusahaan. Sesuai 

dengan Tradeoff Theory, perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi cenderung 

untuk membiayai investasinya dengan mengeluarkan saham, karena harga sahamnya relatif 

tinggi. Alasan lainnya adalah karena perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tinggi 

cenderung menanggung cost of financial distress yang besar, karena memiliki risiko 

kebangkrutan yang tinggi. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan berhubungan negatif 

dengan tingkat leverage 

7. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia. 

Perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal 

eksternal. Lebih jauh lagi, biaya pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar 

daripada biaya untuk penerbitan surat utang yang mendorong perusahaan untuk lebih banyak 

mengandalkan utang. Namun, pada saat yang sama perusahaan yang tumbuh dengan pesat 

sering menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang cenderung mengurangi 

keinginannya untukmenggunakan utang sehingga penggunaan aset tetap merupakan 

kekayaan perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional, yang dimiliki dengan 

jangka waktu pemakaian lebih dari satu periode akuntansi dan pemiliknya yang tidak untuk 

dijual kembali. Aset tetap yang dimilki perusahaan bukan untuk dijual kembali tetapi 

digunakan untuk kelancaran perusahaan. 

Hubungan resiko strategi terhadap effisiensi adalah berpengaruh signifikan kerana 

pertumbuhan aset teteap dan hutang jangka panjang akan memberikan dapak yang cukup 
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besar pada beban usaha yang terkait dengan pembiyaan pembiayaan kegiatan operasi 

perusahaan. 

8. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Aktiva tetap (fixed assets) merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang relatif 

ermanen. Mereka merupakan aktiva berwujud (Tangible Assets) karena terlihat secara fisik. 

Aktiva tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual 

sebagai bagian dari operasi normal.  

Hubungan resiko strategi terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan 

dimana resiko strategi dengan melihat pertumbuhan aset tetap dan hutang jangka panjang 

merupakan implementasi dari hasil kinerja keuangan khususnya ROE dan ROA dimana 

kedua laba tersebut digunakan untuk asset dan modal. 

9. Resiko strategi berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan 

eksposur strategis (terutama eksposur keuangan) sebagai akibat keputusan strategis yang 

tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan dalam penelitian ini resiko 

strategi lebih difokuskan pada pertumbuhan aset tetap dan hutang jangka panjang. Hutang 

jangka panjang merupakan hutang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca dan sumber-sumber untuk melunasi hutang jangka panjang yang bukan 

bersumber dari aktiva lancar dan hutang jangka panjang meliputi saham, sedangkan output 

darinilai perusahaan dapat ditentukan dari perbandingan hasil kinerja perusahaan yang 

terlihat dari laporan keuangan, dimana nilai perusahaan merupakan nilai sekarang (present 

value) dari free cash flowdi masa mendatang pada tingkat diskonto rata-rata tertimbang biaya 

modal.  

Memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham melalui maksimalnya harga saham biasa perusahaan. Nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga pasar saham. 

Harga pasar saham menunjukkan harga yang bersedia dibayar oleh investor. Harga pasar 

saham dapat lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Harga saham 

cenderung tinggi pada saat perusahaan memiliki banyak kesempatan untuk berinvestasi 
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mengingat hal tersebut akan meningkatkan pendapatan pemegang saham. Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

hubungan resiko strategis terhadap nilai perusahaan berpengaruh namun tidak signifikan 

pengaruh tersebut sangat rendah sekali pada peningkatan nilai perusahaan karena output 

risiko ini adalah pola pergerakan pertumbuhan pada aset dan hutang sedangkan nilai 

perusahaan merupakan bagian dari kebutuhan perusahaan dalam pendaan operasional 

perusahaan dari proses naik dan turunnya harga saham. 

10.  Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Pengertian efisiensi menurut Mulyadi  (2005:3) yaitu “Efisiensi merupakan suatu 

ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang 

direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya Efisiensi adalah sesuatu yang 

kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak membuang 

banyak waktu dalam proses pengerjaannya efektif belum tentu efisien dan begitu sebaliknya 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya Sumber/biaya 

untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan pengertian efisiensi menurut 

Hasibuan (2001:233-4) Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) 

dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti 

halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan 

kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan, sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pengaruh tersebut dapat 

dilihat efisiensi lebih pada beban yang harus diselesaikan dalam setiap pelakasanaan kegiatan 

usaha, hal tersebut sangat kontradiktif apabila aset digunakan untuk pembiayaan beban usaha  

11. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangansub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Suatu investasi dikatakan menguntungkan (profitable) kalau investasi tersebutdapat 

membuat pemodal menjadi lebih kaya. Dengan kata lain, kemakmuran pemodal menjadi 

lebih besar setelah melakukan investasi. Perusahaan menggunakandana dengan harapan 

mampu menghasilkan kas balik (cash in flow) pada waktu mendatang melebihi investasi awal 

selama satu periode. Keputusan investasi berhubungan langsung dengan perusahaan, dalam 

artian bahwa keputusan investasi erat kaitannya dengan kegiatan investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan. Menurut Riyanto (2001:42), keputusan investasi mungkin merupakan 

keputusan yang paling penting, karena keputusan mengenai investasi ini akan berpengaruh 
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secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dana aliran kas perusahaan untuk 

waktu-waktu berikutnya. 

Keputusan investasi akan menentukan keseluruhan jumlah aset yang ada pada 

perusahaan. Komposisi dari aset-aset tersebut,serta tingkat risiko usahanya. Adanya pilihan 

investasi yang dapat menghasilkan keuntungan dimasa mendatang merupakan kesempatan 

bertumbuh bagi perusahaan yang akan menaikkan nilai perusahaan. Pilihan-pilihan investasi 

di masa datang dikenal dengan istilah Investment Oportunity Set (IOS). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai perusahaan pengaruh tersebut dapat dilihat efisiensi lebih Keputusan pengalokasian 

modal ke dalam usulan investasi harus dievaluasi dan dihubungkan dengan risiko dan hasil 

yang diharapkan pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

12. Good Corporate Governance berperan sebagi variabel moderating berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia. 

Kegiatan investasi terutama di pasar modal merupakan aktivitas yang sangat 

mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan tempat 

bertemunya para emiten yang membutuhkan dana dengan menjual saham dengan investor 

yang memiliki dana untuk berinvestasi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, 

kebutuhan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat mengenai 

perkembangan bursa juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang diperlukan tersebut 

adalah indeks harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga saham 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance sebagai pemoderasi 

berpengaruh signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan kinerja keuangan hal tersebut 

dikarenakan laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi untuk 

berkomunikasi dengan kelompok stakeholder yang dianggap memiliki ketertarikan dalam 

pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi. 

13. Good Corporate Governance berperan sebagi variabel moderating berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory, dimana 
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pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan tersebut dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan 

yang berlaku. Suatu survei yang dilakukan oleh Price Waterhouse Coopers (1976:32) 

menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang 

standar-standar penataan, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, dan standar-

standar pengungkapan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Ciri utama 

dari lemahnya corporategovernance adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di 

pihak manajerperusahaan 

Sehingga dapat disimpulkan Good Corporate Governance sebagai pemoderasi 

berpengaruh signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan nilai perusahaan dikarenakan 

bahwa merupakan  suatukontrak  satu  orang  atau  lebih  pemegang  saham  

dalammemerintah  orang  lainuntuk  melakukan  suatu  jasa  atas  nama  pemegang  saham 

Manajer  diharapkan dapat  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  pemegang  saham.  

Penggunaan kontrol   untuk   memaksimumkan kesejahteraan  sendiri  dengan  distribusi  

kekayaan  dari  pihak  lain.   

14. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas akan menggambarkan mengenai tingkat 

efektifitas pengelolaan suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan 

berarti semakin baik, karena kemakmuran pemegangatau pemilik saham meningkat dengan 

semakin tingginya profitabilitas perusahaan tersebut. Besarnya profitabilitas mampu 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Perusahaan menggunakan laba ditahan untuk melakukan kegiatan investasi seusuai 

dengan skala prioritas dan apabila laba ditahan tidak mencukupi maka perusahaan akan 

mencari dana dari pihak ketiga atau dengan kata lain kegiatan investasi perusahaan sangat 

bergantung pada profitabilitas perusahaan dalam bentuk laba ditahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, dan hasil penelitianserta pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Keputusan investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Keputusan investasi terhadap effisiensi adalah berpengaruh tidak signifikan 

Keputusan investasi berpengaruh pada efektifitas namun tidak signifikan hal tersebut 

karena keputusan investasi ini adalah proses penambahan kekayaan perusahaan 

namun efektivitas lebih pada beban yang harus diselesaikan dalam setiap 

pelakasanaan kegiatan usaha, hal tersebut sangat kontradiktif apabila aset digunakan 

untuk pembiayaan beban usaha 

2. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia 

Keputusan investasi terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan 

Sebaliknya kalau jumlah investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil akan dapat 

mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan 

bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau 

kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya. secara teori 

karena keputusan investasi yang dilakukan perusahaan akan memberikan dampak 

pada penggunaan asset untuk perusahaan dimasa yang akan datang 

3. Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Keputusan investasi terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan 

Keputusan Investasi menyangkut masalah bagaimana manajer harus mengalokasikan 

dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa 

depan. Jenis dan besarnya investasi tersebut akan mempengaruhi tingkat 

keuntungannya, dengan tujuan memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan 
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resiko tertentu. Keuntungan yang tinggi disertai dengan resiko yang bisa dikelola, 

diharapkan akan menaikkan nilai perusahaan, yang berarti juga akan meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham 

4. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Keputusan pendanaan terhadap effisiensi adalah berpengaruh signifikan efisiensi oleh 

manajemen akan berpengaruh pada penilaian perusahaan yang terefleksi di harga 

saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan 

kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan 

cerminan dari suatu nilai perusahaan. Keputusan pendanaan ini sering disebut juga 

sebagai kebijakan struktur modal. 

5. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Keputusan pendanaan terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan Laba 

diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan pendaan yang dilakukan 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus 

sehingga investor akan merespon positif dan harga saham akan meningkat. Untuk 

tujuan pelaporan hutang diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu hutang lancar 

dan hutang tidak lancar lancar perusahaan, dimana rasio lancar ini menggambarkan 

kondisi likuiditas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

lancarnya. 

6. Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan 

peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban dimasa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang 

rendah, hal tersebut akan direspon positif oleh pasar. Terdapat dua teori mengenai 

keputusan pendanaan 
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7. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Resiko strategi terhadap effisiensi adalah berpengaruh signifikan dengan 

pertumbuhan aset teteap dan hutang jangka panjang akan memberikan dapak yang 

cukup besar pada beban usaha yang terkait dengan pembiyaan pembiayaan kegiatan 

operasi perusahaan biaya pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar 

dari pada biaya untuk penerbitan surat utang yang mendorong perusahaan untuk lebih 

banyak mengandalkan utang. 

8. Resiko strategi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Resiko strategi terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan dimana 

resiko strategi dengan melihat pertumbuhan aset tetap dan hutang jangka panjang 

merupakan implementasi dari hasil kinerja keuangan khususnya ROE dan ROA 

dimana kedua laba tersebut digunakan untuk asset dan modal 

9. Resiko strategi berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Resiko strategi terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh tidak signifikan 

memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham melalui maksimalnya harga saham biasa perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan 

harga pasar saham. Harga pasarsaham menunjukkan harga yang bersedia dibayar 

oleh investor Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan resiko strategis 

terhadap nilai perusahaan berpengaruh namun tidak signifikan pengaruh tersebut 

sangat rendah sekali pada peningkatan nilai perusahaan karena output risiko ini 

adalah pola pergerakan pertumbuhan pada aset dan hutang sedangkan nilai 

perusahaan merupakan bagian dari kebutuhan perusahaan dalam pendaan operasional 

perusahaan dari proses naik dan turunnya harga saham 

10. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Effisiensi terhadap kinerja keuangan adalah berpengaruh signifikan Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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keuangan pengaruh tersebut dapat dilihat efisiensi lebih pada beban yang harus 

diselesaikan dalam setiap pelakasanaan kegiatan usaha, hal tersebut sangat 

kontradiktif apabila aset digunakan untuk pembiayaan beban usaha  

11. Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek Indonesia 

Effisiensi terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa Efesiensi berpengaruh signifikan terhadap Nilai 

perusahaan pengaruh tersebut dapat dilihat efisiensi lebih Keputusan pengalokasian 

modal ke dalam usulan investasi harus dievaluasi dan dihubungkan dengan risiko dan 

hasil yang diharapkan pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang 

12. Good orporate Governance berperan sebagai variabel moderating berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan kinerja keuangan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating terhadap 

hubungan effisiensi dengan kinerja keuangan Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Good Corporate Governance berperan sebagai moderating berpengaruh signifikan 

terhadap hubungan effisiensi dengan kinerja keuangan hal tersebut dikarenakan 

laporan keuangan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi untuk 

berkomunikasi dengan kelompok stakeholder yang dianggap memiliki ketertarikan 

dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi 

13. Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating 

berpengaruh signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan nilai perusahaan 

pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia 

Good Corporate Governance berperan sebagai variabel moderating terhadap 

hubungan effisiensi dengan nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan Sehingga 

dapat disimpulkan Good Corporate Governance berperan sebagai variabel 

moderating berpengaruh signifikan terhadap hubungan effisiensi dengan nilai 

perusahaan dikarenakan bahwa merupakan  suatu kontrak  satu  orang  atau  lebih  

pemegang  saham  dalam memerintah  orang  lain untuk  melakukan  suatu  jasa  atas  

nama  pemegang  saham Manajer  diharapkan dapat  bertindak  sesuai  dengan  
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kepentingan  pemegang  saham.  penggunaan   kontrol   untuk   memaksimumkan 

kesejahteraan  sendiri  dengan  distribusi  kekayaan  dari  pihak  lain.  Salah  satu 

kebijakan  yang  menimbulkan  ekspropriasi  adalah  dividen  tidak  dibagi,  dividen 

yang tidak dibagi akan menguntungkan bagi pihak pengendali karena kepemilikan 

perusahaan 

14. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan adalah berpengaruh signifikan 

Perusahaan menggunakan laba ditahan untuk melakukan kegiatan investasi seusuai 

dengan skala prioritas dan apabila laba ditahan tidak mencukupi maka perusahaan 

akan mencari dana dari pihak ketiga atau dengan kata lain kegiatan investasi 

perusahaan sangat bergantung pada profitabilitas perusahaan dalam bentuk laba 

ditahan. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka akan memungkinkan 

perusahaan menggunakannya untuk kegiatan investasi sehingga kesempatan investasi 

dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas perusahaan disisi lainnya perusahaan 

yang dapat menjaga kestabilan dan meningkatkan laba dapat dilihat sebagai sinyal 

positif oleh investor berkaitan dengan kinerja perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk peneliti selanjutnya antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Investor 

Variabel yang paling memengaruhi kualitas keputusan investasi ini adalah nilai 

perusahaan seorang investor dapat melihat ukuran perusahaan sebagai dasar 

pertimbangan untuk melakukan suatu investasi. Pada perusahaan skala besar 

cenderung akan melakukan penerapan kebijakan investasi  Hal ini dilakukan untuk 

mengatasi masalah keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan 

b. Bagi Penelitian lain 

Dalam penelitian ini diketahui Keputusan Investasi merupakan variabel yang paling 

memengaruhi nilai perusahaan, maka untuk perusahaan dengan skala besar sebaiknya 

lebih meningkatkan keputusan investasi untuk agar dengan mudah mendapatkan 

pendanaan eksternal. 

 



 

65 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdillah,  W.,  dan  Jogiyanto,  H.  M.  2009.  Konsep  dan  Aplikasi  PLS  (Partial Least   

Square)   Untuk   Penelitian   Empiris. Yogyakarta:   Badan   Penerbit  Fakultas 

Ekonomi. 

Aditya, Oka., dan Naomi, Prima. "Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Nilai 

Perusahaan di Sektor Konstruksi dan Properti Esensi". Dalam Jurnal Bisnis dan 

Manajemen Volume 7. 2 (Oktober 2017, P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182 

Halaman 167 – 180). 

Alipudin, Asep., dan Hidayat, Nur. 2014. "Keputusan Investasi, Pendanaan, Kebijakan 

Dividen dan Price to Book Value Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia". Dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 1, No. 1, Juni 

2014, hal 48 -59 ISSN 2339 - 1545. 

Anthony. 2017. "Hubungan Kepemilikan Saham, Makro Ekonomi dan Profitabilitas Nilai 

Perusahaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Industri Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)". 

Arif. 2013.  "Efisiensi  kinerja dan keuangan publik Indonesia". Jurnal Akuntansi dan Bisnis 

(JAB) 11(1): 1-9. 

Aristiani N, Risha., dan Purwanto, Agus. 2015. "Pengaruh kualitas laba akuntasi terhadap 

efisiensi investasi perusahaan dengan risiko litigasi sebagai variabel moderating 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-

2012 Volume 4".  3 (Tahun 2015, Halaman 1-11). 

Ariyani, Dwi dan Rosinta, Febrina. 2010. "Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan". Dalam Jurnal Ilmu Administrasi 

dan Organisasi Volume 17. 2. Universitas Indonesia. 

Ayuni, dan Febi. 2014. “Sektor industri perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)”. Accounting Analysis Journal. ISSN 2252-6765. 

BA Setiono 2018 Pengaruh Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) Terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia - Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, 2018 

BA Setiono 2019, The Effect Of Marketing Mix, Quality Of Service And Orientation Of 

Entrepreneurship To Competitive Advantages The People's Market In Surabaya 

City, Journal Of Indonesian Science Economic Researh 1 (1), 22-25 

http://www.journalindonesia.org/index.php/JISER/article/view/3 

Bambang, Sudiyatno. 2010. "Peran Kinerja Perusahaan dalam Menentukan Pengaruh Faktor 

Fundamental Makro Ekonomi, Risiko Sistematis,dan Kebijakan Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan”. Disertasi. Semarang : UNDIP. 

Bank Indonesia. 2009. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang 

Bank Indonesia. 2009. Booklet Perbankan Indonesia. Direktorat Perizinan dan Informasi 

Perbankan. 

Becker, C. L., M.L Defond, J.Jiambalvo, dan K.R. Subramanyam. 1998. "The Effect of Audit 

Quality on Earnings Management". Contemporary Accounting Research, 15, 1-24. 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6954359726196498930&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6954359726196498930&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6954359726196498930&btnI=1&hl=en
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.journalindonesia.org/index.php/JISER/article/view/3


 

66 

 

Bidlle, Gary and Gilles, Hilary. 2000. "Accounting Quality and Firm- Level Capital 

Investment".  Forthcoming, The Accounting Review. 

Brigham dan Houston. 2006. Fundamentals Of Financials Managemen (Dasar-Dasar 

ManajemenKeuangan). Jakarta: Salemba Empat. 

Brigham, E. F., dan J. F Houston. 2001. Manajemen Keuangan. Edisi Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Erlangga.  

Brigham, E. F., dan J. F. Weston. 1999. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi 9. 

Erlangga. 

Cahyanto, S. A., Darminto., dan Topowijono. 2014. "Pengaruh Struktur Modal dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan". Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB) 11(1): 

1-9. 

Catur F., Ukhriyawati1., Ratnawati, Tri., dan Riyadi, Slamet. 2017. "Pengaruh Struktur Aset, 

Struktur Modal, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tentang 

Kinerja dan Nilai Keuangan Perusahaan Melalui Penghasilan dan Arus Kas Gratis 

Sebagai Intervensi Variabel dalam Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia International Journal of Business and Management Vol. 12". 8(2017, 

ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119). Published by Canadian Center of Science and 

Education. 

Chin, W. W. 1995. "Ronustness   of   Partial   Least-Square   Method   for  Estimating  Latent  

Variabel  Quality  Structures". Dalam Journal  of  Apllied  Statistic. (435-446). 

Chin, W. W. 1998. "The partial least squares approach for structural equation modeling. in G. 

A. Marcoulides (Ed.)". Modern methods for business research (pp.295–236). 

London: Lawrence Erlbaum Associates. 

Christiawan, Yulius Jogi., dan Josua Tarigan. 2007. "Kepemilikan Manajeral: Kebijakan 

Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan". Dalam Jurnal Akuntansi danKeuangan, Vol. 

9. 1 (Hal. 1-8). Surabaya: Universitas Kristen Petra. 

Cornett, M. M., Marcus, A. J., dan Tehranian, H. 2009. "Corporate Governance And 

Earnings Management At Large U.S. Bank Holding Companies". Dalam Journal of 

Corporate Finance. 15 (412–430). 

Darmawati, dkk. 2005. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". Dalam 

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 8. 1 (65-81). 

Darminto. 2007. "Pengaruh Investasi Aktiva, Pendanaan dan Pengelolaan terhadap Kinerja 

Keuangan". Dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social) Vol. 19. 1 (Februari, 2007).  

Darminto. 2010. "Pengaruh Faktor Eksternal dan Berbagai Keputusan Keuangan terhadap 

Nilai Perusahaan". Dalam Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 8. 1 (Februari, 2010). Hal 

138-150. 

Dechow, P.M., R.G. Sloan, dan A.P. Sweeney. 1995. "Detecting Earnings Management". 

Dalam The Accounting Review 70, p. 193-225. 

Dewi, Inggi Rovita. "Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan ( studi sektor 

pertambambangan yang terdaftar di BEI Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 17". 1 

(Desember 2014). Dalam administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id. 



 

67 

 

Dewi, Priska Kartika. 2016. “Pengaruh Pengungkapan Csr, Mekanisme Good Corporate 

Governance, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan”. 

Desertasi  tidak di publikasikan. 

Djojosoedarso, S. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi, Edisi Revisi. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Djumahir. 2009. "Pengaruh Biaya Agensi, Tahap Daur Hidup Perusahaan, dan Regulasi 

terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". 

Dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 11. 2 (144–153). 

Dorfman, Mark S. 2004. "Inroduction to Risk Management and Insurance, Prentice Hall 

International". London. 

Dorfman, P. W., dan J. P. Howell. 1988. "Dimensions of National Culture and Effective 

Leadership Patterns: Hofstede Revisited". Dalam Advances inInternational 

Comparative Management (3) pp.127-150. 

E Sustiyatik, BA Setiono, A Ridwan 2019 Practices Of Injustice And Workplace Deviance: 

The Case Of Asean Manufacturing Firm, Polish Journal of Management Studies 20 

(1), 447-455 

Effendi, Muhammad. 2008. The Power of Good Corporate Governance Teori dan 

Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. 

Esana, Ria., dan Darmawan, Ari. 2017. "Pengaruh kebijakan dividen dan keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan serta dampaknya terhadap profitabilitas studi pada sub 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2006-2016". Dalam 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 50. 6 (September 2017). Dalam 

administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id . 

Fahmi, Irham, dan Hadi. 2011. Teori Porto folio dan Analisis Investasi. Edisi Kedua. 

Bandung :Alfabeta. 

Fahmi. 2013. “Tujuan dari manajemen keuangan dalah memaksimalkan kekayaan dan 

mensejahterakan pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan”. 
Jurnal Nominal. Vol. 1 No.1 

Fakhruddin dan Hadianto, Sopian. 2001. Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar 

Modal, Buku satu. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Fama, E. F. 1978. "The Effect of a Firm’s Investment and Financing Decision on the Welfare 

of its Security Holders American Economic Review 68: 272-28.--------------,  dan  K.  

R.  French.  1998.  Taxes,  Financing  Decision,  and  Firm  Value". Dalam The 

Journal of FinanceLIII. (June 3) -843. 

Febrina, Nica.  2010.  "Pengaruh  Komisaris  Inde-penden  Dan  Kinerja  Keuangan  

Terhadap Nilai  Perusahaan  (Studi  Empiris  Pada  Pe-rusahaan Wholesale Yang 

Terdaftar Di Bur-sa Efek Indonesia)". Dalam Jurnal Jurusan Mana- jemen,      

Fakultas      Ekonomi Universitas Gunadarma. (10206676). 

Fery. 2016.  "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dan efeknya 

terhadap nilai perusahaan". Dalam Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. 

Fitria, Renny. 2010. "Saham tambang batu bara paling dminati". Dalam 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

68 

 

Fornell, C., dan Larcker, D. 1981. "Evaluating Structural Equation Models with 

Unobservable Variable and Measurement Error". Prentice Hall International. New 

Jersey. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. "Peranan Dewan Komisaris dan Komite 

Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance. Seri Tata Kelola Perusahaan, jilid 

II". Dalam http://fcgi.org.id . 

Gamal, A. and Soemantri, A.I. 2017. "The Effect of Balanced Scorecard on the Private 

College Performance" Dalam (Case Study at the University of WR Supratman 

Surabaya). Archives of Business Research, 5(5), 126-134. 

Garmayuni, Rindu Rika. 2015. "The Effect of Intangible Asset, Financial Performance and 

Financial Policies on The Firm Value". International Journal of Scientific and 

Technology Research, 4(1), pp: 202-212. 

Gayatri, Luh Wulan Permatasari. 2016. "Profitabilitas sebagai pemoderasi pengaruh Good 

Corporate Governance pada nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia". Dalam E-

Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.3 (2016). 

Ghozali, Imam. dan Chariri, Anis. 2016. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

Gina. 2017. “Sektor plastic dan pengemasan BEI”. Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 1, 

Nomor 3, Oktober 2013. 

Gitman, Lawrence J. 2003, "Principles of Manajerial Finance". Dalam International Edition, 

10 th edition. Pearson Education. Boston. 

Grandy. 2015. “Hubungan variabel keputusan pendanaan terhadap efisiensi perusahaan 

farmasi”. Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro Semarang. 

Gudono. 2015. “Teori keagenan dan Teori agensi”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Universitas 

Surabaya Vol. 4 No 2 

Gustiandika, Toto dan Basuki P. Hadiprajitno. 2014. “Pengaruh Keputusan Investasi, dan 

Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance 

sebagai Variabel Moderating”. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 3. Hal. 2. 

Hanafi,  Mahmud  M.  2012. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. . Jakarta: Penerbit Balai 

Pustaka. 

Hanafi. 2007. “performing measurement”. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 26 No. 1 September 2015  

Harjito, Agus., dan Martono. 2011. Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. 

Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.  

Harmono. 2011. Manajemen Keuangan. Edisi satu, Cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara. 

Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, 

dan Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 

Hasnawati, Sri. 2005. “Implikasi Keputusan Investasi, Pendanaan, dan Dividen terhadap 

Nilai Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta”. Dalam Usahawan. No.09/Th XXXIX. 

(September 2005, : 33-41). 

http://fcgi.org.id/


 

69 

 

Helmayunita. 2013. "Membangun Good Corporate Governance". Dalam The Indonesian 

Institute for Corporate Governance.Vol. 8. 1 (Juni 2004).  

Henni. 2017. "Pengaruh struktur modal, resiko bisnis dan pertumbuhan penjualan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan real estate dan porperti yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2010-2014". 

Heri. 2016. "Keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen sebagai 

determinan nilai perusahaan". Accounting Analysis Journal. ISSN 2252-6765 

Hery. 2010. Potret Profesi Audit Internal. Bandung: Alfabeta. 

Hidayah. Erna. 2008. "Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan 

Antara Penerapan Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Di Bursa Efek 

Jakarta, JAAI , Vol 12 (1)". 

 http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/143715/saham_tambang_kembali_diminat 

 http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/03/11/088231769/saham-tambang-batubara-

paling-diminati.  

 http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/06/22/171015/saham-

pertambangan-masih-tertekan/. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11647. 10  Maret 2016. 

Husnan, Suad. 2001. "Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan: Perbandingan 

Kinerja Perusahaan Dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Multinasional 

dan Bukan Multinasional. Jurnal RisetA kuntansi ,Manajemen, Ekonomi Vol. 1". 1 

(Februari 2001,:1-12). 

Husnan, Suad. 2006. Manajemen Keuangan :Teori dan Penerapan Buku 1. Edisi 4 . 

Yogyakarta: BPFE.  

Husnan. 2008. "Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan terhadap Nilai Perusahaan". Vol. 

4. No. 1. Februari. Hal. 32 – 47. Universitas Kristen Duta Wacana. Jakarta. 

 i_ihsg_rebound. 

Ika Sasti Ferina,SE, MSi, Ak, CA., Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, CA.  "Pengaruh 

Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

(Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013)". 

Dalam Jurnal Akuntanika, No. 1 , Vol. 2, (Juli Desember, 2015), 

Imam,  S  Tunggal., dan  Amin,  W  Tunggal.  2002. "Membangun Konsep Corporate 

Governance Havarindo". Jakarta.  

Indah, Erlina Nurgana. 2014. “Analisis Pengaruh Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas 

terhadap Return Saham pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam Jurnal Akuntansi, No. 1 , Vol. 

4, (Juli,2015). 

James C, Van horne., dan Jhon M, wachowicz., JR. 2005. Fundamental of Financial 

Management/Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Edisi Kedua belas). Jakarta: 

Salemba Empat. 

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/143715/saham_tambang_kembali_diminat
http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/03/11/088231769/saham-tambang-batubara-paling-diminati
http://bisnis.tempo.co/read/news/2010/03/11/088231769/saham-tambang-batubara-paling-diminati
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/06/22/171015/saham-pertambangan-masih-tertekan/
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/06/22/171015/saham-pertambangan-masih-tertekan/
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11647


 

70 

 

Jensen, M. C., dan W. H Mecling. 1976. "Theory of the Firm: Manajerial Behaviour, Agency 

Cost, and Ownership Stucture". Dalam Journal of Financial and Economics. 3 (305-

360). 

Jumingan. 2006. "Analisis Laporan Keuangan". PT. Bumi Aksara. Jakarta. 

Kartika, Tri. 2012. "Pengaruh kinerja  keuangan, Good Corporate Governance terhadap  

Nilai Perusahaan  FOOD AND BEVERAGE Governance Perception Index (CGPI)". 

Kasmir. 2012. "Analisis Laporan Keuangan, Rajawali Pers, Edisi 3". Jakarta. 

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga. 

Kurniawan. 2018. "Analisis Pengaruh Efisiensi dan Kecukupan Modal terhadap Kinerja 

Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia". 

Kusharyanti. 2003. "Temuan Penelitian Mengenai Kualitas Audit dan Kemungkinan Topik 

Penelitian di Masa Datang". Dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Desember). 

Hal.25-60. 

Kusuma, Hanum. 2012. "Kinerja emiten sektor tambang merosot karena harga anjlok".Dalam 

http://market.bisnis.com/read/20120807/190/90012/kinerja-emiten-sektortambang-

merosot-karena-harga-anjlok. 

Kusumajaya. 2011. "Pengaruh Struktur Modal & Pertumbuhan  Perusahaan terhadap 

Profitabilitas & Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia". Dalam Jurnal Akuntansi. 

Latan, H., dan Gudono. 2012. SEM : Structural Equation Modeling. Yogyakarta: Penerbit: 

BPFE. 

Martono., dan Harjito, Agus.  2011. Manajemen Keuangan  (Edisi  3). Yogyakarta: Ekonisia. 

Masulis, R. W. 1980. "The Effect of Capital Structure Change on Security Prices: A Study of 

Exchange Offers". Dalam Journal of Financial Economics8 (June 2, :139-178). 

Meyrizki. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan, b) 

pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap hubungan 

antara Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan". 

Moeljono, Djoko Santoso. 2005. Good Corporate Culture SebagaiInti DariGood Corporate 

Governance. Jakarta: Gramedia. 

Mudawati. 2014. "Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan  Good 

Corporate Governance (GCG) sebagai variabel Moderasi". Jurnal Bisnis dan 

Ekonomi. September. Hal. 1 – 11. UNISBANK. Semarang 

Mulyadi. 2005. Akuntansi Biaya, Edisi Kelima. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pecetakan 

Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 

Munawir, S. 2012. "Analisis Informasi Keuangan". Liberty. Yogyakarta. 

Murtini, Umi. 2008. "Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan terhadap Nilai Perusahaan". 

Dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4. 1 (Februari)  

Naja. 2007. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan, b) 

pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap hubungan 

http://market.bisnis.com/read/20120807/190/90012/kinerja-emiten-sektortambang-merosot-karena-harga-anjlok
http://market.bisnis.com/read/20120807/190/90012/kinerja-emiten-sektortambang-merosot-karena-harga-anjlok


 

71 

 

antara Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan". Jurnal 

Bisnis dan Ekonomi. September. Hal. 1 – 11. UNISBANK. Semarang 

Ningsih, Putri Prihatin dan Indarti, Iin. 2012. "Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan". Dalam Studi Kasus 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2007-2009. Jurnal Maksi, Vol. 6. No. 1. Januari 2006. Hal. 23 – 41. Universitas 

Katolik Atma Jaya. Jakarta 

Nurahman, Dedi. 2018. "Hubungan Kepemilikan Saham, Makro Ekonomi dan Profitabilitas 

Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Kasus Pada Industri Pertambangan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)". 

Oemar, Fahmi. 2014. "Pengaruh Corporate Governance dan keputusan pendanaan 

Perusahaan Terhadap Kinerja Profitabilitas dan Implikasinya terhadap Harga saham 

Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Listing di BEI tahun 2008-2011". 

Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 11. 2 (September 2014, 369 – 402 

ISSN: 1829 -9822).  

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan 

Peltier, G. L., Wright, M. S., Hopkins, W. A. dan Meyer, J. L. 2009. "Accumulation of Trace 

Elements and Growth Responses in Corbicula fluminea Downstream of a Coal-fired 

Power Plant. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 72: 1384-1391". 

Pertiwi, Putri Juwita., Parangkuan, Tommy., Johan R. Tumiwa. 2016. "Pengaruh Kebijakan 

Hutang, Keputusan Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Food And 

Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Dalam Jurnal EMBA Vol.4 No.1 

Maret 2016, Hal. 1369-1380. 

Prasetyantoko, A. 2008. Corporate Governance: Pendekatan Institusional. Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama. 

Prastuti, N. K. K., dan Budiasih, I. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance Pada Nilai 

Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility". Dalam E-Jurnal 

Akuntansi,(Online), 13(1), 114-129. 

Prastuti, Ni Ketut Karlina., dan  Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2015.  

Purbopangestu. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening". Dalam 

Accounting Analysis Journal (Online). (3) (2014). 

Purnama, Hari. 2016. "Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden, Dan 

Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur 

Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia) Periode 2010 – 2014". Dalam Jurnal 

Akuntansi Vol.4. 1 (Juni 2016). 

Purwantini. 2011. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di BEI". Dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan 

Perbankan,19(19).STIE AUB Surakarta. 

Rahman, Adhitya. 2015. "Pengaruh Kebijakan Deviden, kebijakan utang, keputusan investasi 

dan protifitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaaan manufaktur". Dalam 

BEI Jom FEKON Vol.2. 2 (Oktober, 2015). 



 

72 

 

Rahmawati, Amalia Dewi., Topowijono., dan Sulasmiyati, Sri. 2015. "Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai 

Perusahaan". . Universitas Widyagama. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9 

Padang. 23 – 26 Agustus 2006. Hal. 1 – 25 Malang 

Ramdhani, Fitri. 2009. "Analisis Pengaruh Penerapan Corporate Governancedan Growth 

Opportunity Harga Saham Perusahaan Dalam Daftar CGPI yang Dirilis IICG Periode 

2005-2008". Dalam Jurnal Gunadarma. 

Rangkuti, Freddy. 2010. Measuring Customer Satisfaction. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta. 

Regina. 2015. "Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan resiko perusahaan terhadap 

nilai perusahaan pada sub sektor plastic dan pengemasan di BEI".ASET  Vol.9 Nomer 

2,Agustus 2007. 

Reny. 2012. "Pengaruh CSR dan  GCG Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Empiris Pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia PERIODE 2007-2010)". Jurnal 

Bisnis dan Ekonomi, Vo.XI (1). 

Riyadi, Selamet. 2006. Banking Assets and Liability Management. Edisi Ketiga. Jakarta: 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Riyanto, Bambang. 2008. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: Penerbit 

GPFE. 

Riyanto. 2010. "Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam 

Membentuk Loyalitas Pelanggan". Dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi 

Volume 17. 2. Universitas Indonesia. 

Rochmah, Siti Ainur. "Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan variabel 

kebijakan deviden sebagai variabel moderating sebagai Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi Volume 6". 3 (Maret 2017). 

Rofina, Maria. "WPPW  Analisis Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan 

EKSIS Vol X No 2". (Oktober 2015, ISSN: 1907-7513). Dalam 

http://ejournal.stiedewantara.ac.id. 

Rohde. 2018.  "Pengaruh kualitas laba akuntasi terhadap efisiensi investasi perusahaan 

dengan risiko litigasi sebagai variabel moderating”. Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan, Nol 9, No.1, hal 41-48. 

Ross, Stephen A., R.W. Westerfield., dan B. D Jordan.  2009.  Corporate  Finance 

Fundamentals 1. Edisi 8. Diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto, Rafika Yuniasih, 

& Christine. Jakarta : Salemba Empat. 

Sanjaya, Chyntia Kartika., dan  Linawati, Nanik. "Pengaruh Penerapan Enterprise Risk 

Managementdan Variabel Kontrol Terhadap Nilai Perusahaandi Sektor 

KeuanganProgram Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen FINESTA 

Vol. 3". 1 (2015, 52-57). 

Saptra. 2017. "Analisis Pengaruh Efisiensi dan Kecukupan Modal terhadap Kinerja 

Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia".Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan, Nol 9, No.1, hal 41-48. 

http://ejournal.stiedewantara.ac.id/


 

73 

 

Sari dewi,S.P., Susila,G.P.A, dan Yudiaatmaja,F. 2016."Pengaruh Profitabilitas Dan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan". Dalam e-Journal Bisma 

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. (Online), Volume 4 Tahun 

2016. 

Sari, Luh Indah Novita., dan Suaryana, I G. N. Agung. 2014. "Pengaruh kualitas laporan 

keuangan pada efisiensi investasi perusahaan tambang ISSN: 2302-8556". Dalam E-

Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 8.3 (2014):524-537. 

Sartono, Agus. 2005. "Managemen Keuangan Internasional BPPE". Yogyakarta. 

Sasti. 2014. "Pengaruh Kebijakan Deviden, kebijakan utang, keputusan investasi dan 

protifitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaaan manufaktur". 

Sawir, Agnes. 2006. "Keputusan Pendanaan, Restruktrisasi Utang, Struktur Kepemilikan dan 

Kinerja Perusahaan". Disertasi. Dalam Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 

Persada Indonesia Y.A.I., Jakarta. 

Setyaningrum, Ayu Dyah. 2012. "Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Batik Mustika 

Blora Berdasarkan Sistem Activity Based Costing (Studi Kasus pada Usaha Batik 

Mustika Blora)". Dalam skripsi sarjana, Universitas Negeri Semarang. Semarang. 

Setyawan, Budi. "Pengaruh corporate social responsibility dan good coporate terhadap nilai 

perusahaan". Dalam studi sektor pertambambangan yang terdaftar di BEI. 

Universitas Pamulang. 

Simamora, Elvi Daris. 2015. "Saham pertambangan masih tertekan". Dalam 

Srimindarti, C. 2006. "Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja". 

Dalam http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal. (2007). 

STIE Perbanas Surabaya. 2016. "ModulStatistika II". Surabaya. Dalam 

https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/313. 12 Maret 2016. 

Suad, H. dan E. Pudjiastuti. 2004. Dasar-dasar manajemen Keuangan. Yogyakarta : UPP 

AMP YKPN. 

Sucipto. 2003. "Penilaian Kinerja Keuangan". Dalam Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra 

Utara. Medan. 

Sudana, I Made. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek. Jakarta: 

Erlangga. 

Sugiharto, Prof. Dr. Hj. Tri Rstnawati, MS., AIC, CA., CPAI & Dr. Hj. Nekky Rahmiyati, 

MM. "Pengaruh Good corporate Governance (GCG) makro ekonomi size terhadap 

invesment decision dan value of the firm dengan profitabilitas sebagai variabel 

intervening serta financing decision sebagai variabel moderating ( Studi Pada 

Perusahaan Jasan Konstruksi BUMN Yang Listed Di PT Bursa Efek 

Indonesia)".Desertasi tidak di publikasikan. 

Sugiono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Cv. 

Suhermin. 2017. "Pengaruh dari ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, dan risiko 

bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan perdagangan (retail) yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015". Dalam  Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen Volume 6. 6 (Juni 2017).    

http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal
https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/313


 

74 

 

Sukamulja, Sukmawati. 2004. "Good Corporate Governance sekto rkeuangan dampak GcG 

terhadap Kinerja Perusahaaan di Bursa efek Indonesia". Dalam jurnal ekonomi online 

BENEFIT, Vol. 8. 1 (Juni 2004).  

Sukirno, Sadono. 2013. Makroekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Sukmawati, S. 2003. "Penerapan Good Corporate Governance di Sektor Keuangan". Dalam 

Seminar Bank Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. (April 10).  

Suma, I Gusti Putu., dan Sujana, Ardana I Ketut. 2018. "Risiko Litigasi sebagai Variabel 

Pemoderasi Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan pada Efisiensi Investasi  pada 

seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2015  ISSN: 2302-8556". Dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas 

Udayana Vol.22.2. (Februari 2018,: 1389-1418). 

Sunitha. 2017. "Pengaruh pengungkapan enterprise risk managemen dan pengungkapan 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan". Tesis yang Tidak Dipublikasikan. 

Mataram : Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram 

Susanti, Febi., Marietza, Fenny., dan Indriani, Rini. 2012. "The Influence of Corporate Social 

Responsibility to Firm Value With Profitability and Leverage As A Moderating 

Variable, The 13th Malaysia Indonesia Conference on Economics, Management and 

Accounting (MIICEMA), ISBN979587492". 

Susanti, R., dan Mildawati, T. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan 

Institusional Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan". 

Dalam Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi.(Online), Vol. 3 No. 1 (2014). 

Sutedi, Adrian.  2012. Good Corporate Governance, Edisi  1  Cetakan  2.  Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Sutojo. 2008. “Tujuan dan manfaat diterapkannya GCG”. Jurnal Manajemen Bisnis. Volume 

2 Nomor 1. Hal 1 - 17 

Sutrisno. 2009. "Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan terhadap Nilai Perusahaan". 
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.4, No. 1,pp: 32-47 

Sutrisno. 2012. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi (8th ed.).Yogyakarta: 

Ekonomi 

Tabalujan., dan B. Simon. 2003. "Why Indonesian Corporate Governance Failed – 

Conjenctures Concerning Legal Culture". Working Paper.  

Taufiq. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Struktur modal ( Studi 

empiris pada perusahaan tambang yang listing di BEI Tahun (2011-2014)". 

Truly. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance, terhadap kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan Pada pesrta survei Corporate". Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9, 

No. 9, November 2007: 88-89. 

Tumirin. 2007. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan". 

Dalam Jurnal BETA Volume 6, No.1. 

Undang-Undang No. 40. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas.  



 

75 

 

Unit Usaha Syariah". 

Wahyudi, U., dan H. P. Pawestri. 2006. "Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai 

Perusahaan: dengan Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening. Simposium 

Nasional Akuntansi 9 Padang: 1-25". 

Wardan, Arizca Kusuma., dan Dewi, Farida Ratna. 2015. "Analisis Struktur Modal terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor  Utama yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa 

Efek Indonesia ektor utama (industri penghasil bahan baku) pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan". Dalam Jurnal 

Manajemen dan Organisasi Vol VI. 2. (Agustus, 2015). 

WEBSITE 

Weston, J. Fred dan Copeland, Thomas E. 2001. Manajemen Keuangan Jilid I, Edisi ke-9. 

Jakarta: Binarupa Aksara. 

Widyasari, N.A., Suhadak, dan Husaini, A. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG) Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang 18 erdaftar Di Bei Periode 

2011-2013)". Dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).(Online), Vol. 26 No. 1 

(September 2015). 

Wijaya, Anthony., dan Linawati, Nanik. 2015. "Program Studi Manajemen, Program 

Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi". Dalam Universitas Kristen Petra 

FINESTA Vol. 3. 1. (2015, 46-51). 

Wijaya, L.R.P, Wibawa, A. 2010. "Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, 

Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi 

XIII Purwokerto". 

Williandri. 2012. “Agency cost”. 96 (2012). 

Wright, P., dan S. P. Ferris. 1997. "Agency Conflict dan Corporate Strategy: The Effect of 

Divestment on Corporate Value Strategic Management". Dalam Journal 18: 77-83. 

Wulandari, Ndaruningpuri. 2006. "Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance 

terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia, Fokus Ekonomi" Vol. 1 (2) 

Desember 2006 : 120 – 136. 

www.journal.unnes.ac.id. 2017. "Accounting Analysis Journal". di akses 10 Januari 2017. 

www.republika.co.id.2012."Perekonomian Global". di akses . 31 mei 2012. 

Yanto, Budi., M.T., Eko. 2013. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Zarkasyi,  Moh.  Wahyudi.  2008.  Good  Corporate  Governance:  Pada  Badan Usaha  

Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Cetakan  1.   Bandung: 

Alfabeta. 

 

 

http://www.journal.unnes.ac.id/

