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PENDAHULUAN 
Para pemimpin ASEAN pada Desember 1997 di Kuala Lumpur sepakat untuk 

membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang kemudian pelaksanaanya disahkan 
pada tahun 2015. Tujuan pembentukkan MEA diantaranya untuk meningkatkan daya saing 
ASEAN serta menarik investasi asing. Dampak dibentuknya MEA bagi anggota ASEAN 
ialah pasar bebas pada bidang barang maupun jasa, modal dan tenaga kerja. Tentunya perlu 
kesiapan dalam menghadapi MEA karena kompetisi yang akan dihadapi oleh perusahaan-
perusahaan semakin meningkat. Perlu adanya strategi dan kebijakan yang tepat sehingga 
operasional perusahaan dapat bertahan bahkan memenangkan kompetisi ini. 

Menurut Direktur Utama BEI, Tito Sulistio, bahwa prinsip dasar MEA yang merupakan 
pasar bebas mengharuskan seluruh stakeholders siap demi memenangi persaingan dengan 
negara lain (Mahardhika 2016 dikutip dari www.beritasatu.com). Berdasarkan otoritas pasar 
modal Indonesia bahwa pengembangan internal harus menjadi fokus  terlebih dahulu untuk 
menghadapi MEA. Salah satu pengembangan internal yang dimaksud ialah penerapan Good 
Corporate Governance.  

Karya Fremont dan Capaul (2002) dalam Atacik & Jarvis (2006) mengkaji pelajaran 
dari penilaian Good Corporate Governance. Mereka menyimpulkan ada minat yang tumbuh 
untuk memperbaiki tata kelola perusahaan di sebagian besar negara yang disurvei. Adapun di 
tingkat negara, meningkatkan Good Corporate Governance memberikan kontribusi untuk 
pengembangan pasar modal publik dan swasta yang standar tata kelolanya rendah, 
khususnya di bidang transparansi dan keterbukaan telah menjadi faktor utama di balik 
ketidakstabilan pada pasar keuangan di seluruh dunia.  Hasil-hasil studi (dalam Atacik & 
Jarvis 2006) telah menunjukkan bahwa, pada tingkat perusahaan, (1) investor akan 
membayar premi yang lebih tinggi untuk untuk perusahaan yang menerapkan Good 
Corporate Governance, (2) Good Corporate Governance mengurangi biaya utang, dan (3) 
Good Corporate Governance meningkatkan stabilitas, efisiensi operasional dan keberlanjutan 
usaha. Berdasarkan Laporan GCG oleh ACGA (2014), di mana Indonesia di urutan terbawah 
dengan total 39 yaitu rata-rata dari seluruh komponen penilaian yang terdiri dari Peraturan 
dan Praktik CG (CG Rules & Practices), Penegakan Hukum (Enforcement), Politik dan 
Regulasi (Political & Regulatory), IGAAP dan Budaya CG. Indonesia masuk dalam empat 
rangking terbawah  (the  bottom  four)  setelah  negara Korea, Cina dan  Filipina.  

Pentingnya pengembangan internal seperti implementasi GCG dalam menghadapi 
persaingan maupun menarik investor hendaknya juga memperhatikan kebijakan struktur 
modal. Pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang 
merupakan cerminan dari keputusan investasi pendanaan (financing) dan manajemen aset 
menurut Susanti (2010) dalam DJ (2011). Keputusan pendanaan menjelaskan bagaimana 
keputusan dibuat berkaitan sebuah perusahaan mendanai operasinya dengan modal yang 
dibangkitkan dari berbagai sumber. Sebuah campuran dari berbagai sumber umumnya disebut 
sebagai struktur modal (capital structure). Selain bermanfaat untuk mengatur sistem 
pendanaan perusahaan, struktur modal juga bisa memberikan informasi yang berguna bagi 
investor seperti yang dijelaskan oleh teori sinyal. Ross (1977) dalam Hanafi (2013) 
mengembangkan model di mana struktur modal (penggunaan utang) merupakan sinyal yang 
disampaikan oleh manajer ke pasar.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan implementasi 
GCG dan struktur modal sebagai topik penelitian. Implementasi GCG dalam penelitian ini 
menggunakan Transparency and Disclosure Index yang diadaptasi dari penelitian Zaman, 
dkk (2015). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pengaruh implementasi GCG 
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terhadap kinerja maupun nilai perusahaan selain sektor perbankan di Indonesia. Kebijakan 
struktur modal sebagai topik yang peneliti gunakan memberikan perbedaan yang jelas pada 
penelitian sebelumnya bahwa dengan pertimbangan bahwa kebijakan struktur modal tidak 
kalah pentingnya untuk menghadapi MEA agar perusahaan-perusahaan di Indonesia 
khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mampu bersaing dan memberikan 
kontribusi yang baik terhadap perekonomian Indonesia.  

Tujuan dari penelitian ini sebagai yaitu, 1) untuk menganalisis pengaruh implementasi 
Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan, 2) untuk menganalisis pengaruh 
implementasi Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan, 3) untuk menganalisis 
pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan, 4) untuk menganalisis pengaruh struktur 
modal terhadap nilai perusahaan, 5) untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan terhadap 
nilai perusahaan, 6) untuk menganalisis pengaruh implementasi Good Corporate Governance 
terhadap nilai perusahaan melalui kinerja perusahaan, dan 7) untuk menganalisis pengaruh 
kebijakan struktur modal terhadap nilai perusahaan melalui kinerja perusahaan. 
 
METODE PENELITIAN 
Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode penelitian yaitu 2010 sampai 2014. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak  298 perusahaan dengan metode purposive sampling yaitu teknik  penentuan  
sampel  dengan  pertimbangan  tertentu  (Thoifah 2015). Metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif dengan menggunakan data dokumentasi yang dikumpulkan melalui laporan 
tahunan 2014 dan laporan ringkasan 2014. 

Tabel 1 
PENENTUAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN 

1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama lima 
tahun yaitu tahun 2010-2014. 

: 414 

2) Perusahaan yang tidak lengkap terkait data yang diperlukan dalam penelitian 
ini yaitu berupa laporan keuangan tahun 2014 

: (50) 

3) Perusahaan yang terdaftar pada sektor keuangan pada tahun 2014  (66) 
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak : 298 
Sumber: data diolah (2016) 

 
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berdasarkan telaah literatur dan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan variabel-
variabel berikut dalam definisi operasional variabel. 
1) Indikator Variabel GCG (Variabel X1) 

Penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang digunakan oleh Zaman, dkk 
(2015) di mana pada penelitiannya menggunakan peran Transparency  & Disclosure 
Index  sebagai  indikator  implementasi  GCG. Konstruksi Transparency & Disclosure 
Index terdiri dari 21 proksi yang dipilih dari laporan tahunan, yang terbagi dalam tiga 
sub kategori: sub kategori berisi enam proksi untuk struktur dewan dan manajemen 
(board & management structure), tujuh proksi untuk kepemilikan (ownership) dan 
delapan proksi untuk transparansi keuangan dan pengungkapan (financial transparency 
and disclosure). Pembobotan didasarkan pada penilaian subjektif menetapkan dengan 
indikator 1 untuk setiap pengungkapan jika sesuai dengan yang proksi dan 0 untuk 
tidak mengungkapkan. Dengan mengambil rata-rata semua sub kategori skor maka 
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memperoleh transparansi dan pengungkapan indeks. Indikator beserta proksi yang 
digunakan sebagai berikut. 
a. Board & Management Structure Disclosure 

Pengungkapan struktur dewan dan manajemen diukur melalui enam proksi 
yang terdiri dari: 1) Ukuran Dewan, 2) Komposisi Dewan, 3) Pemisahan CEO 
dan Ketua, 4) Direksi independen dalam dewan, 5) Adanya posisi kepala bagian 
keuangan (CFO), dan Rapat umum tahunan (annual general meeting). 

b. Ownership Structure Disclosure 
Pengungkapan struktur kepemilikan diukur melalui tujuh proksi yang terdiri 
dari: 1) Apakah CEO memiliki saham, 2) Kepemilikan direktur selain CEO & 
Chairman, 3) Chairman & CEO adalah blok kepemilikan (lebih dari 10% saham), 
4) Konsentrasi kepemilikan (lima besar), 5) Blok pemegang luar, 6) Kebijakan 
Dividen, dan 7)Keuntungan staf selain upah dan gaji. 

c. Financial Transparency & Information Disclosure 
Pengungkapan  transparansi informasi keuangan diukur melalui delapan proksi 
yang terdiri dari:   
(1) Apakah perusahaan memiliki pengungkapan penuh praktek CG 
(2) Apakah perusahaan mengungkapkan berapa  banyak membayar untuk auditor 

untuk konsultasi dan kerja lainnya 
(3) Apakah perusahaan mengungkapkan biografi penuh anggota dewan 
(4) Pengungkapan direktur dan staf remunerasi eksekutif  
(5) Pengungkapan kepemilikan saham sesuai dengan kebutuhan kode  
(6) Kepemilikan karyawan (anggota staf manajemen eksekutif)  
(7) Pengungkapan komite audit internal   
(8) Kebijakan akuntansi 

2) Indikator Variabel Kebijakan Struktur Modal (Variabel X2) 
Untuk variabel kebijakan struktur modal yang menjadi variabel intervening pada 

penelitian ini di mana indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut. 
a. DAR 

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan 
antara total utang dengan total aktiva (Kasmir: 2015). 

tsTotal Asse
Total debtset RatioDebt to As   

b. DER 
Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan 
ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 
peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir 2015). 

Equity
Total Debtuity ratioDebt to eq   

c. LTDtER 
LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 
Tujuannya adalah mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang 
dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara 
utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan 
(Kasmir: 2015). 
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Equity
DebtLong Term 

LTDtER  

d. SDA 
Short-term debt to total assets  merupakan rasio yang mengukur seberapa besar 
utang jangka pendek terhadap total asetnya (Shubita dan Alsawalhah 2012). 

tsTotal Asse
 DebtShort-Term

SDA  

 
e. LDA 

Long-term debt to total assets  merupakan rasio yang  mengukur seberapa besar 
utang jangka panjang  terhadap total asetnya  yang dimiliki perusahaan (Shubita 
dan Alsawalhah 2012). 

tsTotal Asse
DebtLong-Term 

LDA  

3) Indikator Variabel Kinerja Perusahaan (Variabel Z) 
Indikator-indikator yang digunakan untuk variabel kinerja perusahaan (variabel 

intervening) yaitu, 
a. ROA 

Hasil pengembalian asset atau return on assets merupakan rasio untuk 
menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA 
juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola 
investasinya (Kasmir: 2015). 

tsTotal Asse
 Taxst andter IntereEarning Af

ROA  

b. ROE 
Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity merupakan rasio untuk 
mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 
menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir: 2015). 

tyTotal Equi
 Taxst andter IntereEarning Af

ROE  

c. NPM 
Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya 
(Kasmir: 2015). 

IncomeOperating 
Net Income

NPM
 

 
4) Indikator Variabel Nilai Perusahaan (Variabel Y) 

Indikator-indikator yang digunakan untuk variabel nilai perusahaan (variabel 
endogen) yaitu, 
a. EPS 

Rasio laba per saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk 
mengukur keberhasilan  manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 
saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan 
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pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang 
saham meningkat (Kasmir: 2015). 

Beredar yang Biasa Saham
Biasa Saham LabaSahamLembar per  Laba   

b. PER 
PER menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para 
investor untuk membayar setiap laba yang dilaporkan (Brigham & Houston 
2009). 

SahamLembar per  Laba
SahamLembar per  HargaPER   

c. PBV 
Rasio yang membandingkan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham 
suatu perusahaan (Putra, dkk: 2014). 

 per shareBook Value
rece per shaMarket pri

PBV  

Adapun metode analisisnya penelitian ini menggunakan Partial Least Squares SEM  
(SEM-PLS). Secara konseptual, SEM-PLS mirip dengan analisis regresi ordinary least square  
(OLS) karena bertujuan memaksimalkan variansi variabel dependen  yang dapat terjelaskan 
dalam model. Program yang digunakan dalam menganalisis data ialah WarpPLS 5.0 dengan 
menggunakan indikator formatif untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 
HASIL PENELITIAN  
Evaluasi Model Fit 

Berdasarkan hasil pengujian dengan WarpPLS 5.0, maka dapat diperoleh perhitungan 
model fit yang gunanya adalah untuk mengevaluasi apakah model fit sesuai atau didukung 
oleh data sebagai berikut, 

Tabel 2 
ANALISIS MODEL FIT 

 Syarat Hitung Kesimpulan 
Average path coefficient (APC) <0,05 <0,001 Signifikan 
Average R-squared (ARS) <0,05 <0,001 Signifikan 
Average block VIF (AVIF) <5 1,003 Tidak ada 

Multikolinearitas 
Sumber: Hasil WarpPLS 5.0 (data diolah 2016) 

 
Nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, 

AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5. Hasil output menunjukkan 
kriteria goodness of fit model telah terpenuhi yaitu dengan APC sebesar 0,298 dan ARS 
sebesar 0,343 serta signifikan. Nilai AVIF sebesar 1,003 juga telah memenuhi kriteria. 
Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Pada model pengukuran dilakukan hubungan antara indikator dan konstruk dengan 
menilai validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan konstruk formatif dalam 
mengukur variabel laten prediktor maupun kriterion. Evaluasi outer model dapat dilihat pada 
output output combined loading and cross-loading dan indicator weight. Output combined 
loading and cross-loading biasanya digunakan untuk melaporkan hasil pengujian validitas 
konvergen. Sedangkan output indicator weight menyajikan bobot (weight) indikator pada 
perhitungan variabel latennya. Setiap skor variabel laten dihitung sebagai sebuah kombinasi 
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linier dari indikator-indikatornya, di mana bobot merupakan koefisien regresi berganda yang 
menghubungkan indikator-indikator pada variabel laten (Sholihin & Ratmono 2013). 
Ringkasan hasil output combined loading and cross-loading dan indicator weight pada 
program WarPLS 5.0 yang digunakan dalam penelitian ini untuk indikator-indikator setiap 
variabel yang diteliti disajikan dalam uraian berikut ini. 

 
Tabel 3 

OUTPUT COMBINED LOADINGS AND CROSS-LOADINGs 

Varibel  Indikator Loadings P value  Keterangan 
Implementasi 

GCG (X1) 
X1.1 0,622 <0,001 Valid 
X1.2 0,549 <0,001 Valid 
X1.3 0,729 <0,001 Valid 

Struktur Modal 
(X2) 

X2.2 0,895 <0,001 Valid 
X2.3 0,893 <0,001 Valid 
X2.4 -0,367 <0,001 Valid 
X2.5 -0,288 <0,001 Valid 

Kinerja 
Perusahaan (Z) 

Z1 0,828 <0,001 Valid 
Z2 0,898 <0,001 Valid 

Nilai Perusahaan 
(Z) 

Y1 0,809 <0,001 Valid 
Y3 0,809 <0,001 Valid 

Sumber: Hasil WarpPLS 5.0 (data diolah 2016) 
 
Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang digunakan valid untuk 

mengukur Implementasi GCG (X1). Pengujian dilakukan dua kali dengan pertimbangan bahwa 
pada pengujian pertama terdapat beberapa indikator yang tidak valid dan tidak signifikan yaitu 
Debt to Assets Ratio (X2.1), Net Profit Margin (Z3) dan Price to Earning Ratio (Y2), maka 
variabel-variabel tersebut harus dihapus untuk pengujian selanjutnya. 

 
Tabel 4 

HASIL INDICATOR WEIGHT 

Indikator Weight VIF P-value Uji Sig. 
Implementasi GCG     
Board and Management Structure Disclosure 
(X1.1) 

0,510 1,024 <0,001 Sig. 

Ownership Structure Disclosure (X1.2) 0,450 1,015 <0,001 Sig. 
Financial Transparency and Information 
Disclosure (X1.3). 

0,598 1,037 <0,001 Sig. 

Kebijakan Struktur Modal      
Debt to Equity Ratio (X2.2) (0,493) 2,424 <0,001 Sig. 
Long-term Debt to Equity Ratio (X2.3) (0,492) 2,433 <0,001 Sig. 
Short-term Debt to Assets Ratio (X2.4) (-0,201) 1,297 <0,001 Sig. 
Long-term Debt to Assets Ratio (X2.5) (-0,157) 1,288 <0,001 Sig. 

Indikator Weight VIF P-value Uji Sig. 
Kinerja Perusahaan     
Return to Assets (Z1) (0,604) 1,161 <0,001 Sig. 
Return to Equity (Z2) (0,604) 1,161 <0,001 Sig. 
Nilai Perusahaan     
Earning per Share Ratio (Y1) 0,618 1,161 <0,001 Sig. 
Price to Book Value Ratio (Y3) 0,618 1,161 <0,001 Sig. 
Sumber: Hasil WarpPLS 5.0 (data diolah 2016)  
 
Pada Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan indikator-indikator telah memenuhi syarat 

pengujian yaitu valid dan signifikan dalam mengukur variabel-variabelnya. 
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Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Pada model struktural dilakukan hubungan antara variabel laten dengan menilai 
koefisien determinasi, reliabilitas instrumen, validitas diskriminan, full colliniearity test, dan 
validitas prediktif (predictive validity). Pada Tabel 5 menyajikan berbagai hasil yang 
diperlukan untuk mengevaluasi model struktural (inner model). 

 
Tabel 5 

HASIL PENGUJIAN MODEL STRUKTURAL (INNER MODEL) 
 IGCG SM KP NP 

R-Squared - - 0,063 0,624 
Adj. R-Squared - - 0,056 0,620 

Composite Reliab. 0,670 0,370 0,814 0,791 
Cronbach’s alpha 0,266 0,438 0,542 0,471 
Avg. var. extract 0,407 0,454 0,686 0,654 
Full Collin. VIF 1,010 1,073 1,005 1,075 

Q-Squared - - 0,089 0,639 
Sumber: Hasil WarpPLS 5.0 (data diolah 2016) 

 
Koefisien determinasi menggunakan R (squared) yang menunjukkan persentase variansi 

konstruk endogen/kriterion dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan 
memengaruhinya (eksogen/prediktor). Semakin tinggi R (squared) menunjukkan model yang 
baik, di mana R (squared) hanya untuk konstruk endogen. Nilai R (squared) 0,75; 0,50; dan 
0,25 untuk setiap variabel laten endogen dalam model struktural dapat diinterpretasikan 
sebagai substansial, moderat, dan lemah. R (squared) konstruk kinerja perusahaan sebesar 
0,063 menunjukkan bahwa variansi kinerja perusahaan dapat dijelaskan sebesar 6% (lemah) 
oleh variansi implementasi GCG dan struktur modal. Selanjutnya, R (squared) konstruk nilai 
perusahaan sebesar 0,624 menunjukkan bahwa variansi nilai perusahaan dapat dijelaskan 
sebesar 62% (moderat) oleh variansi implementasi GCG, struktur modal dan kinerja 
perusahaan. 

Relevansi prediktif (predictive relevance): nilai Q (squared) lebih besar dari nol 
mengindikasikan bahwa variabel laten eksogen mempunyai relevansi prediktif pada variabel 
laten endogen yang dipengaruhi. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan nilai Q (squared) baik 
pada kinerja perusahaan maupun nilai perusahaan yang lebih besar dari nol di mana masing-
masing bernilai sebesar 0,089 dan 0,639. 

Full collinearity VIF merupakan hasil pengujian kolinearitas penuh yang meliputi 
multikolinearitas vertikal dan lateral. Output ini merupakan kelebihan WarPLS 5,0 yang tidak 
ada pada software lain. Hasil pengujian full collinearity disajikan untuk setiap variabel laten. 
Pada Tabel 5.28 menunjukkan nilai full collinearity VIF kurang dari 3,3 sehingga model bebas 
dari masalah kolinearitas vertikal, lateral, dan common method bias. 

Tabel 6 
EFFECT SIZE VARIABEL PREDIKTOR TERHADAP  

VARIABEL KRITERION 

 IGCG SM KP 
KP 0,019 0,044 - 
NP 0,004 0,152 0,468 

Sumber: Hasil WarpPLS 5.0 (data diolah 2016) 
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Pada Tabel 6 menunjukkan effect size terbesar berada pada variabel kinerja perusahaan 
(variabel prediktor) terhadap variabel nilai perusahaan (variabel kriterion) yaitu sebesar 0,468 
atau lebih besar dari 0,35. Kemudian effect size pada variabel struktur modal (variabel 
prediktor) terhadap nilai perusahaan (variabel kriterion) yaitu sebesar 0,166 atau medium (di 
atas 0,15). Hasil yang ditunjukkan pada variabel struktur modal terhadap kinerja perusahaan 
yang lemah dengan nilai sebesar 0,044 yang kurang dari 0,15 di mana berarti effect size dari 
variabel implementasi GCG terhadap kinerja perusahaan maupun nilai perusahaan tersebut 
juga menunjukkan hasil serupa yaitu lemah karena kurang dari 0,15 di mana masing-masing 
nilainya sebesar 0,019 dan 0,004. 
 
Pengujian Hipotesis  

Secara lengkap hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung dapat dilihat pada Tabel 7, 
berikut. 

Tabel 7 
RINGKASAN HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS  

PENGARUH LANGSUNG 
Variabel Independen Variabel Dependen Path Coef. P-Value Hasil 

Implementasi GCG (X1) Kinerja Perusahaan (Z) -0,145 0,005 Signifikan 

Implementasi GCG (X1) Nilai Perusahaan (Y) -0,052 0,185 Tidak 
Signifikan 

Struktur Modal (X2) Kinerja Perusahaan (Z) -0.216 <0.01 Signifikan 
Struktur Modal (X2) Nilai Perusahaan (Y) 0.394 <0.01 Signifikan 
Kinerja Perusahaan (Z) Nilai Perusahaan (Y) -0.686 <0.01 Signifikan 
Sumber: Hasil WarpPLS 5.0 (data diolah 2016) 
 
Sesuai dengan Tabel 7, dapat dijealskan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung 

antar variabel sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian menunjukkan path coefficients atau koefisien jalur sebesar -0.15 

(p<0.01). Hal ini berarti H1 diterima atau implementasi GCG (X1) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja perusahaan (Z) di mana pengaruhnya bersifat negatif. 

2. Hasil pengujian menunjukkan path coefficients atau koefisien jalur sebesar -0,052 
(p=0,19). Hal ini berarti H2 ditolak atau implementasi GCG (X1) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan (Y). 

3. Hasil pengujian menunjukkan path coefficients atau koefisien jalur sebesar -0.22 
(p<0.01). Hal ini berarti H3 diterima atau struktur modal (X2) berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan (Z). Nilai koefisien jalur sebesar -0.22 menunjukkan bahwa struktur 
modal (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan (Z). 

4. Hasil pengujian menunjukkan path coefficients atau koefisien jalur sebesar 0,39 
(p<0,01). Hal ini berarti H4 diterima atau struktur modal (X2) berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan (Y). Nilai koefisien jalur sebesar 0,39 menunjukkan bahwa struktur modal 
(X2) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan (Y). 

5. Hasil pengujian menunjukkan path coefficients atau koefisien jalur sebesar -0,69 
(p<0,01). Hal ini berarti H5 diterima atau kinerja perusahaan (Z) berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan (Y). Nilai koefisien jalur sebesar -0,686 menunjukkan bahwa kinerja 
perusahaan (Z) berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan (Y). 
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Selanjutnya hasil pengujian pengaruh tidak langsung sebagai ikutan dari pengujian 
pengaruh langsung antar variabel yang diteliti. Pengujian tersebut terkait dengan peran kinerja 
perusahaan (Z) sebagai variabel perantara (intervening) dari pengaruh langsung antar variabel, 
yaitu pengaruh implementasi GCG (X1), struktur modal (X2) terhadap nilai perusahaan (Y). 

Secara ringkas, hasil pengujian 
mediasi dapat digambarkan sebagai berikut:  

Hipotesis 6 (H6) menyatakan bahwa 
implementasi GCG (X1) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan (Y) melalui 
kinerja perusahaan (Z). Hasil estimasi 
menunjukkan bahwa koefisien direct effect 
implementasi GCG (X1) terhadap nilai 
perusahaan (Y) adalah sebesar -0,07 dan 
tidak signifikan (p=0.11). Pada Gambar 1, 
hasil estimasi pada model indirect effect 
implementasi GCG (X1) terhadap nilai 
perusahaan (Y) melalui kinerja perusahaan 

(Z) menunjukkan nilai naik menjadi -0,05 namun tetap tidak signifikan. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengaruh implementasi GCG (X1) terhadap nilai perusahaan (Y) berubah menjadi lebih 
baik dengan adanya kinerja perusahaan (Z) sebagai variabel intervening sehingga nilai beta 
menjadi -0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi GCG (X1) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan (Y) melalui kinerja perusahaan (Z). Bentuk mediasi adalah mediasi 
penuh (full mediation) oleh kinerja perusahaan (Z) terhadap pengaruh implementasi GCG (X1) 
pada nilai perusahaan (Y). 

 
Hipotesis 7 (H7) menyatakan 

bahwa struktur modal (X2) 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
(Y) melalui kinerja perusahaan (Z). 
Pada Gambar 2, hasil estimasi 
menunjukkan bahwa koefisien direct 
effect struktur modal (X2) berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan (Y) adalah 
beta sebesar 0,38 dan signifikan 
(p<0,01). Hasil estimasi pada model 
indirect effect struktur modal (X2) 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
(Y) melalui kinerja perusahaan (Z) 
menunjukkan nilai beta naik menjadi 0,39 serta tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengaruh struktur modal (X2) terhadap nilai perusahaan (Y) berubah menjadi lebih baik 
dengan adanya kinerja perusahaan (Z) sebagai variabel intervening sehingga nilai beta 
menjadi 0,39. Bentuk mediasi adalah mediasi penuh (partial mediation), karena selain melalui 
kinerja perusahaan (Z) di mana struktur modal (X2) dapat berpengaruh secara langsung 
terhadap nilai perusahaan (Y). 
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Tabel 8 
OUTPUT INDIRECT AND TOTAL DIRECT 

Jalur Indirect Effects P values Keterangan  
IGCG  KP  NP 0,100 0,007 Signifikan 
SM      KP   NP 0,148 <0,001 Signifikan 
Sumber: Hasil WarpPLS 5.0 (data diolah 2016) 

Berdasarkan Tabel 8 bahwa koefisien indirect effect Implementasi Good Corporate 
Governance terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Perusahaan sebesar 0,100 dan 
signifikan pada 0,007 (P values <0,05). Serta koefisien indirect effect Struktur Modal terhadap 
Nilai Perusahaan melalui Kinerja Perusahaan sebesar 0,148 dan signifikan pada <0,001. 
 
5. 1 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang 
terkait, antara lain: 
5.7.1 Implikasi Teoritis 

Ada berbagai temuan dalam penelitian ini yang memberikan dukungan secara empiris 
terhadap teori-teori pada BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, antara lain sebagai berikut: 
1) Hasil pengujian menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang digunakan valid untuk 

mengukur implementasi GCG yaitu Board and Management Structure Disclosure atau 
pengungkapan struktur dewan dan manajemen, Ownership Structure Disclosure atau 
pengungkapan struktur kepemilikan, serta Financial Transparency and Information 
Disclosure atau pengungkapan transparansi dan informasi keuangan. Indikator yang 
valid digunakan untuk mengukur struktur modal terdiri dari Debt to Equity Ratio, Long-
term Debt to Equity Ratio, Short-term Debt to Assets Ratio, dan Long-term Debt to 
Assets Ratio. Return on Assets dan Return on Equity, berdasarkan hasil penelitian ini 
valid digunakan sebagai indikator kinerja perusahaan. Serta, hasil pengujian 
menunjukkan bahwa Earning per Share Ratio dan Price to Book Value Ratio valid 
sebagai indikator nilai perusahaan. 

2) Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh signifikan secara 
negatif terhadap kinerja perusahaan. Disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan 
Indonesia memilih untuk membatasi pengungkapan implementasi GCG agar kekuasaan 
manajer tidak terlalu dibatasi. Indikasi tersebut dapat dikaitkan bahwa penelitian ini 
mendukung teori agensi bahwa masih adanya potensi para manajer untuk memakmurkan 
kepentingan sendiri. 
Penelitian ini tidak mendukung kesimpulan bahwa implementasi GCG tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, seperti yang disimpulkan oleh Abdurrahman 
(2008). Namun, penelitian ini menambah bukti terhadap kesimpulan penelitian terdahulu 
yang telah dilakukan oleh Zaman, dkk (2015) bahwa adanya pengaruh implementasi 
GCG terhadap kinerja perusahaan. 

3) Pasar di duga menganggap informasi GCG hanyalah bentuk dari formalitas dan 
pencintraan semata di mana masih belum adanya “Budaya Corporate Governance” pada 
manajerial perusahaan. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil pengujian yang 
membuktikan bahwa implementasi GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini juga disebabkan karena rendahnya pengungkapan yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seperti pada Workshop on Corporate Governance 
Reporting oleh International Finance Corporation (2014) bahwa ada beberapa alasan 
mengapa Corporate Governance penting bagi Indonesia diantaranya ialah karena masih 
rendahnya pengungkapan mengenai GCG. Hasil penelitian ini mendukung hasil 
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penelitian terdahulu oleh Gupta, dkk (2009) bahwa implementasi GCG tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

4) Kebijakan struktur modal terkait pada keputusan sumber dana yang digunakan oleh 
perusahaan dalam memenuhi dana operasionalnya. Hasil pengujian kebijakan struktur 
modal terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan struktur modal 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa perusahaan yang struktur modalnya lebih banyak menggunakan utang dalam 
jumlah tinggi akan cenderung untuk memiliki kinerja perusahaan yang rendah. Hal ini 
terkait dengan biaya bunga yang harus dibeban oleh perusahaan jika meningkatkan 
penggunaan utang terhadap struktur modalnya.  
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan jika lebih bergantung pada 
ekuitas sebagai pilihan pembiayaan utama perusahaan (Shubita & Alsalwalhah 2012). Di 
mana konsep ini tidak sesuai dengan teori Pecking Order. 

5) Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan konsep teori MM yang menyatakan bahwa 
kebijakan struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil 
penelitian ini sesuai dengan konsep teori sinyal bahwa perusahaan yang meningkatkan 
utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di 
masa mendatang. Karena cukup yakin, maka manajer perusahaan tersebut berani 
menggunakan utang yang lebih besar. Investor diharapkan akan menangkap signal 
tersebut, signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Dengan demikian 
utang merupakan tanda atau signal positif. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil 
penelitian oleh Chowdhury & Chowdhury (2010) bahwa kebijakan struktur modal 
memiliki efek positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan.  

6) Penelitian pada DJ (2011) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 
penelitian tersebut dimana kinerja perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas (kinerja perusahaan 
diukur dengan kinerja keuangan yaitu ROA dan ROE) yang tinggi tidak memberikan 
nilai tambah kepada nilai perusahaan. 

7) Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan (ROA dan ROE) sebagai 
indikator kinerja perusahaan memberikan peranan terhadap peningkatan maupun 
penurunan nilai perusahaan atas implementasi GCG. Hasil penelitian ini berbeda dengan 
hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratih (2011) yang menyimpulkan bahwa 
tidak terbukti adanya pengaruh tidak langsung antara implementasi GCG dengan nilai 
perusahaan melalui kinerja keuangan.  

8) Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan struktur modal berpengaruh secara 
langsung terhadap nilai perusahaan, namun setelah ditambahkan variabel intervening 
yaitu kinerja perusahaan dalam menghubungkan variabel kebijakan struktur modal 
terhadap nilai perusahaan maka didapatkan adanya peningkatan hubungan langsung atau 
model menjadi semakin baik. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan 
oleh Sudiyatno & Puspitasari (2010) bahwa kinerja perusahaan memediasi leverage 
keuangan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. 
 

5.7.2 Implikasi Manajerial 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait, antara lain: 
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1. Dampak negatif berdasarkan hasil pengujian di duga bahwa apabila perusahaan 
meningkatkan pengungkapan, maka kinerja perusahaan dalam hal ini ROA dan ROE 
akan menurun. Hal ini disebabkan pihak manajerial akan berfokus terhadap pengelolaan 
aset-aset yang telah dipercayakan oleh stakeholder karena mereka akan dengan mudah 
dipantau oleh pemilik kepentingan. Dengan demikian, agar perusahaan-perusahaan 
mampu bersaing dalam MEA hendaknya meningkatkan insentif bagi para manajer. 
Insentif ini nantinya diharapkan akan memotivasi para manajer untuk memaksimum 
kepentingan bersama. Pemberian insentif dapat dilakukan dengan menjalankan Program 
Kepemilikan Saham Bagi Karyawan (ESOP) yang mana tidak terlaksana pada sepanjang 
tahun 2014.  

2. Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG 
dengan Pedoman GCG dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai 
laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting 
lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman 
GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan.  

 Hasil menunjukkan tidak adanya pengaruh antara implementasi GCG melalui 
pengungkapan pada laporan tahunan terhadap nilai perusahaan di duga paradigma 
bahwa pengungkapan pada laporan tahunan hanyalah sebuah pencitraan masih kuat pada 
masing-masing investor, sehingga investor kurang mengambil manfaat melalui 
pengungkapan implementasi GCG pada laporan tahunan. Sebagai upaya memenangi 
persaingan pada MEA, perusahaan bisa menarik perhatian dan meningkatkan 
kepercayaan investor terhadap perusahaan mereka dengan memperbaiki komponen-
komponen pengungkapan agar lebih informatif. 

3. Naiknya tingkat utang pada struktur modal perusahaan tidak hanya akan mengakibatkan 
penuruan return potensial, tapi juga akan mengikis kemampuan perusahaan untuk 
melunasi utangnya, dan akhirnya risiko utang muncul menjadi permasalahan 
perusahaan. Hendaknya perusahaan dalam menghadapi MEA memberikan perhatian 
terhadap struktur modal yang paling optimal dikarenakan peningkatan utang berdampak 
terhadap penurunan kinerja perusahaan (kinerja keuangan), namun berdampak terhadap 
peningkatan nilai perusahaan. 

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel struktur modal berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Nilai beta yang dihasilkan positif menunjukkan bahwa 
perusahaan yang struktur modalnya lebih banyak menggunakan utang dalam jumlah 
tinggi akan cenderung untuk memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Hal ini bisa menjadi 
implikasi bagi manajerial agar dapat memanfaatkan utang untuk membentuk struktur 
modal yang optimal agar mampu bersaing dalam MEA maupun agar memaksimalkan 
kekayaan pemegang saham. 

5. Peningkatan ROA maupun ROE menjadi sinyal yang negatif bagi nilai perusahaan. Hal 
ini dapat di duga bahwa investor dalam melakukan aktivitas investasinya tidak hanya 
memperhatikan tingkat pengembalian yang tinggi ataupun rendah, tetapi faktor-faktor 
lain seperti kemampuan perusahaan dalam mengelola aset maupun utangnya. Hal ini 
menjadi pertimbangan bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja dalam hal 
khususnya pengelolaan aset serta utang agar siap menghadapi persaingan pasar MEA. 

6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara langsung implementasi GCG tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun implementasi GCG berpengaruh tidak 
langsung melalui variabel intervening yaitu kinerja perusahaan. Sehingga, dalam 
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menghadapi MEA hendaknya perusahaan memaksimumkan pengelolaan-pengelolaan 
seperti aset maupun utang. 

7. Hasil pengujian menyatakan bahwa kebijakan struktur modal berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan melalui kinerja perusahaan. Sehingga dalam menghadapi 
ketatnya persaingan dalam MEA serta mempertahankan kondisi perusahaan agar stabil, 
maka hendaknya perusahaan nantinya meningkatkan kinerja perusahaan terkait dengan 
kebijakan struktur modal yang ditetapkan. 

 
SARAN 

Beberapa saran bagi praktisi maupun peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 
menganalisis implementasi GCG maupun struktur modal terhadap kinerja perusahaan dan nilai 
perusahaan, yaitu 
1. Untuk perusahaan 

a. Hendaknya perusahaan meningkatkan kesadaran etika (ethical driven) yang datang 
dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis 
yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders, 
dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sehingga, 
pengungkapan pelaksanaan GCG pada laporan tahunan lebih representatif bagi 
investor mengenai perusahaan tersebut yang lebih informatif bagi keputusan  
investasi. 

b. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para investor memungkinkan untuk 
lebih memperhatikan bagian-bagian struktur modal seperti utang jangka pendek 
maupun utang jangka panjang. 

c. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan persaingan yang nantinya 
akan dihadapi pada MEA mengharuskan perusahaan-perusahan memberikan 
energi ekstra untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang diharapkan tidak hanya 
berbasis pada kinerja keuangan namun kinerja lainnya, yang artinya perusahaan 
memperhatikan seluruh ukuran-ukuran kinerja perusahaan. 

2. Untuk Investor 
Dalam menghadapi MEA tentunya perusahaan-perusahaan akan melakukan banyak 
penyesuaian dan kebijakan-kebijakan baru agar mampu menghadapi persaingan serta 
mampu menjaga stabilitas perusahaan. Baiknya investor memperhatikan bagaimana 
kinerja perusahaan yang nantinya menjadi wadah investasi bagi investor dikarenakan 
kinerja perusahaan memiliki peranan pada implementasi GCG dan kebijakan struktur 
modal terhadap nilai perusahaannya.  

3. Untuk penelitian selanjutnya 
a. Penelitian selanjutnya hendaknya mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan 

memanfaatkan lebih banyak variabel-variabel dalam menganalisis suatu hubungan 
terhadap nilai perusahaan agar model yang dibangun maupun dihasilkan (R-Squared) 
lebih baik sehingga kontribusi terhadap teoritis maupun manajerial lebih banyak. 

b. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan indikator-indikator yang lebih beragam 
agar model penelitian semakin baik. 

c. Serta peneliti selanjutnya bisa melakukan analisis dengan memisah sektor-sektor 
agar dapat menganalisis secara langsung dampak kebijakan-kebijakan perusahaan 
terhadap kinerja perusahaan maupun nilai perusahaan pada masing-masing sektor. 
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