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ABSTRAK 

 

Eko Yusuf Setiawan (1320210266), pengaruh good corporate governance dan 

investment opportunity set pada nilai perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index periode 2012-2014. Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi  

Islam, Program Studi Ekonomi Syariah STAIN, 2018. 

 

Penelitian yang berjudul pengaruh good corporate governance dan 

investment opportunity set pada nilai perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh good corporate 

governance dan investment opportunity set pada nilai perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index Periode 2012-2014 secara parsial dan simultan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

dokumentasi yang berada di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 

2012-2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan. Teknik analisis data 

meliputi analisis regresi berganda, Uji t, Uji F dan koefisien determinasi. 

Hasil pengujian hipotesis terhadap fakta lapangan menunjukkan Good 

Corporate Governance memiliki pengaruh positif terhadap tingkat nilai 

perusahaan setelah dilakukan pengujian data empiris menunjukkan signifikan. Hal 

itu ditunjukkan dengan output statistik regresi linier berganda dengan bantuan 

SPSS menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,790 dan nilai t tabel sebesar 2,00958 

sehingga t hitung > t tabel. Melihat fakta seperti itu hipotesis pertama tersebut 

sanggup diterima (hipotesis diterima). Artinya penerapan GCG dalam perusahaan 

merupakan suatu tanda bahwa perusahaan  tersebut telah memiliki tata kelola 

yang baik didalamnya. Hal itu dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan 

bagi para investor. Investment Opportunity Set memiliki pengaruh positif terhadap 

tingkat nilai perusahaan setelah dilakukan pengujian data empiris menunjukkan 

tidak berpengaruh. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik regresi linier 

berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,651 dan t 

tabel sebesar 2,00958 sehingga t hitung < t tabel. Melihat fakta seperti itu 

hipotesis kedua tersebut tidak diterima (hipotesis ditolak). Artinya Semakin besar 

peluang investasi perusahan maka perusahaan dapat memilih investasi yang dapat 

menguntungkan dan memilih risiko yang kecil tidak terbukti meningkatkan nilai 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance dan 

investment opportunity set secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sesuai dengan perhitungan F hitung > F tabel (3,885 > 3,18). 

 

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Investment Opportunity Set, Nilai 

Perusahaan. 

 

 

 


