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MOTTO 

 

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”. 

(Q.S. Ar Ra’d : 11) 

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”. 

(Ali bin Abi Thalib) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap”. 

(Q.S. Al Insyirah : 6-8) 

“Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu”. 

(Q.S. Ghafir : 60) 

“Pengetahuan tidaklah cukup; kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah 

cukup; kita harus melakukannya”. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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 ABSTRAK 

 

Anita Putiana, NIM. 1522100962. Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. Pengaruh Good Corporate 

Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan 

Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 

variabel Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating 

pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 

sebanyak 32 perusahaan sektor pertambangan. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling.  Instrumen penelitian menggunakan 

data sekunder yang diolah dari BEI. Teknik analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis 

(MRA). Hasil dari uji regresi linear berganda menyatakan bahwa komisaris 

independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan dewan komisaris, 

dewan direksi, komite audit, dan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil dari uji MRA menyatakan bahwa profitablitas (ROE) tidak mampu 

memoderasi hubungan dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, 

komite audit, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan 

(Tobin’s Q). Hasil penelitian dari adjusted R2 menunjukkan nilai sebesar 14,4%, 

hal ini menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh dewan 

komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan CSR. 

Sedangkan sisanya 85,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang 

diteliti. 

 

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, 

Profitabilitas, Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

Anita Putiana, NIM. 1522100962. Accounting Study Program, Faculty of 

Economics. Widya Dharma University, Klaten. Thesis. The Effect of Good 

Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Firm Value with 

Profitability as a Moderating Variable (Empirical Study of Mining Sector 

Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017). 

This study aims to determine whether there is an influence between the 

variables of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social 

Responsibility (CSR) on the value of the company with profitability as a 

moderating variable in mining sector companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2017. This study uses quantitative methods with a total of 32 mining 

sector companies were sampled. Sampling using a purposive sampling method. 

The research instrument used secondary data which was processed from the IDX. 

The analysis technique used in this study was multiple linear regression and 

Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the multiple linear 

regression test states that the independent commissioner affects the value of the 

company. While the board of commissioners, board of directors, audit committee, 

and corporate social responsibility have no effect on the value of the company. 

The results of the MRA test state that profitability (ROE) is not able to 

moderate the relationship of the board of commissioners, independent 

commissioners, board of directors, audit committee, and corporate social 

responsibility to the company's value (Tobin's Q). The results of the adjusted R2 

show a value of 14.4%, this states that the value of the company can be explained 

by the board of commissioners, independent commissioners, the board of 

directors, audit committee, and CSR. While the remaining 85.6% is influenced by 

other factors outside the variables studied. 

 

Keywords : Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, 

Profitability, Company Value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangannya, perusahaan selalu berusaha 

mempertahankan keunggulan bisnisnya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan 

kesejahteraan para pemegang saham. Dengan jaminan kesejahteraan 

tersebut, para pemegang saham tidak akan ragu untuk menanamkan 

modalnya. Peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang 

yang akan tercermin pada harga pasar saham, karena penilaian investor 

terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham 

perusahaan (Retno dan Priantinah, 2012). 

Salah satu indikator untuk menilai perusahaan memiliki prospek 

baik atau tidak di masa mendatang adalah dengan melihat kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba perusahaan, selain merupakan 

indikator perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para 

penyandang dananya, juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai 

perusahaan (Rahayu, 2010). Dikarenakan tuntutan persaingan dunia usaha 

tersebut, maka perusahaan semakin luas dalam memanfaatkan sumber-

sumber alam dan masyarakat sosial dengan tujuan untuk tetap menjaga 

eksistensi perusahaan serta meningkatkan keunggulan daya saing terhadap 
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perusahaan lain yang bergerak dalam bidang sejenis. Usaha dalam 

meningkatkan nilai perusahaan terkadang dengan pemanfaatan 

sumberdaya yang ada tetapi tidak dengan menjaga keberlangsungan 

sumber–sumber yang ada tersebut. 

Pada perusahaan korporasi yang memiliki ukuran relatif besar 

biasanya terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan. Pemilik yang berperan sebagai pemasok modal perusahaan 

mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajer. Agency theory 

menunjukan dimana hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih 

(principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan 

kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Sebagai agent, 

manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal), namun di sisi lain, manajer juga mempunyai 

kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka, sehingga besar 

kemungkinan agent tidak selalu bertindak demi kepentingan principal saja 

(Jensen dan Meckling, 1976). Tindakan manajer yang mementingkan diri 

sendiri dan mengabaikan kepentingan pemegang saham tentunya akan 

sangat merugikan pihak pemegang saham. 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu konsep 

yang diajukan untuk mengatasi masalah keagenan. GCG berfungsi untuk 

menumbuhkan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Emirzon, 

2007). GCG menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk 
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memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan 

yang seimbang bagi stakeholder dan meningkatkan efisiensi bagi 

perusahaan (Nuswandari, 2009). 

Tumirin (2007)  menyatakan penerapan GCG akan mempengaruhi 

tercapainya nilai perusahaan. Perusahaan tentunya harus memastikan 

kepada para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan untuk 

kegiatan pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan 

secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen 

bertindak terbaik untuk kepentingan perusahaan. Penerapan GCG dapat 

didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika 

(ethical driven) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk 

menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup 

perusahaan, kepentingan stakeholder dan menghindari cara-cara 

menciptakan keuntungan sesaat. Dorongan dari peraturan (regulatory 

driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pedoman Umum Good Corporate Governance 

Indonesia, 2006). 

Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka 

pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya 

dapat terjadi, sehingga muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak 

negatif ini. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan Corporate 

Sosial Responsibility (CSR). Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai 

cost, melainkan investasi perusahaan (Erni, 2007). 
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CSR saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen yang dilakukan 

perusahaan di dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, 

melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa 

perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. CSR sering dianggap 

inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya 

mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada 

pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban 

terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang 

jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal). 

CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah 

perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah 

pelanggan (customers), pegawai, komunitas, pemilik (investor), 

pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. 

Kinerja perusahaan tidak hanya dinilai dari faktor keuangannya 

saja, namun juga dari faktor non keuangan yang berdampak terhadap nilai 

perusahaan di mata investor. Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

Good Corporate Governance (GCG) adalah faktor non keuangan yang 

sangat perlu dipertimbangan perusahaan. 

Menurut Gray (1995), teori  yang melandasi pengungkapan CSR 

adalah teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan suatu sistem yang 

mengutamakan kepentingan masyarakat atau lebih memihak kepada 

masyarakat. Pengungkapan CSR diharapkan dapat meningkatkan image 

perusahaan dan meningkatkan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa 



5 
 

 
 

perusahaan yang menerapkan CSR berharap akan direspon positif oleh 

para pelaku pasar seperti investor dan kreditor yang nantinya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Sayekti dan Ludovicus, 2007). 

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari 

implementasi konsep GCG. Pada prinsipnya, antara lain menyatakan 

bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholdersnya 

sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan 

stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. 

Mekanisme GCG di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur 

pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. 

Keuntungan maksimal perusahaan akan terwujud melalui strategi 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Brigham dan Houston (2010) 

menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan 

pada periode akuntansi. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio 

profitabilitas yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan beroperasi 

sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Beberapa penelitian terkait dengan nilai perusahaan, GCG, dan 

CSR antara lain sebagai berikut, menurut Randy & Juniarti (2013) dan 

Anggraini (2013), dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan Wardoyo & Veronica (2013) menemukan bahwa 

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut 

Randy & Juniarti (2013), Anggraini (2013) dan Fauzi dkk (2016), 
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komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

Wardoyo & Veronica (2013) menemukan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Wardoyo & 

Veronica (2013), dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Randy & Juniarti (2013) dan Fauzi dkk (2016), komite audit 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Anggraini (2013) dan 

Wardoyo & Veronica (2013) menemukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Fauzi dkk (2016), GCG 

diproksikan dengan komisaris independen dan komite audit, bahwa 

komisaris independen dan komite audit mampu meningkatkan nilai 

perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan tinggi. Sebaliknya 

komisaris independen dan komite audit dapat menurunkan nilai 

perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan rendah. Menurut 

Kusumadilaga (2010), Fauzi dkk (2016), Retno & Priantinah (2012), dan 

Suryonugroho (2016), CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan Saedah (2015), Setianingrum (2015), Komalasari & Purnawati 

(2017) dan Wardoyo & Veronica (2013) menemukan bahwa CSR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Setianingrum (2015), Fauzi dkk (2016) dan Komalasari & 

Purnawati (2017), profitabilitas sebagai variabel moderasi mampu 

memoderasi (memperkuat) hubungan CSR dengan nilai perusahaan. 

Sedangkan Kusumadilaga (2010) dan Sedah (2015) menemukan bahwa 
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profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi 

hubungan CSR dengan nilai perusahaan. 

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel 

yang digunakan ada yang berpengaruh positif, negatif dan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal inilah yang menjadi motivasi 

peniliti melakukan penelitian karena adanya ketidakkonsistenan faktor - 

faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi adalah : 

(1) Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI, (2) Tahun pengamatan pada penelitian, (3) Objek penelitian adalah 

perusahaan yang telah menyusun SR (Sustainability Reporting), (4) GCG 

diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, 

ukuran dewan direksi dan komite audit, (5) Profitabilitas diukur 

menggunakan ROE (return on equity). 

Perusahaan pertambangan dipilih, karena kegiatan bisnisnya 

bersentuhan langung dengan pemanfaatan sumber daya alam yang mana 

berdampak langsung pada lingkungan. Indonesia merupakan salah satu 

negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya 

adalah bahan tambang. Tidak dapat dipungkiri bahwa, industri 

pertambangan di Indonesia tetap menjadi primadona utama bagi para 

investor untuk berinvestasi di dalamnya (Ramona, 2017). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan latar belakang masalah 

di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul 
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“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ? 

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ? 

3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ? 

5. Apakah  corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di    

BEI ? 
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6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di    

BEI ?  

7. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh komisaris independen 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI ?  

8. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh dewan direksi terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI ? 

9. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh komite audit terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di    

BEI ?  

10. Apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara 

pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI ? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan batasan masalah agar 

penelitian dapat lebih terarah dan tidak melebar. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah berikut ini : 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data tahun 

2017. 

3. Perusahaan yang menginformasikan mengenai variabel good corporate 

governance (GCG) meliputi dewan komisaris, komisaris independen, 

dewan direksi, komite audit, corporate social responsibility (CSR) dan 

profitabilitas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian adalah sebagai berikut ini :  

1. Untuk menguji apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menguji apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk menguji apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

6. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan 

antara dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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7. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan 

antara komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

8. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan 

antara dewan direksi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI.  

9. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan 

antara komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI.  

10. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memoderasi hubungan 

antara pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah 

pokok dalam penyusunan skripsi ini, serta diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut ini : 

1. Pihak Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai nilai perusahaan serta variabel-variabel yang 

mempengaruhinya. 
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2. Pihak Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu 

meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan 

emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen di masa yang akan datang. 

3. Pihak Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana baru 

dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhitungkan 

dalam investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter. 

Selain itu, diharapkan pula dapat membantu investor untuk memilih 

secara bijak dalam berinvestasi. 

4. Pihak Peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan 

wacana di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya mengenai nilai perusahaan pada masa yang akan 

datang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate 

Governance (dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan 

komite audit), dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

peneliti mengambil simpulan sebagai berikut ini. 

1. Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

2. Komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Corporate social responsibility (CSR) tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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6. Profitablitas (ROE) tidak mampu memoderasi hubungan dewan 

komisaris terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). 

7. Profitablitas (ROE) tidak mampu memoderasi hubungan komisaris 

independen terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). 

8. Profitablitas (ROE) tidak mampu memoderasi hubungan dewan 

direksi terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). 

9. Profitablitas (ROE) tidak mampu memoderasi hubungan komite audit 

terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). 

10. Profitablitas (ROE) tidak mampu memoderasi hubungan Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). 

 

B. SARAN 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 

yang positif dan signifikan dari variabel komisaris independen 

terhadap nilai perusahaan. Upaya meningkatan komisaris independen 

mampu membantu perusahaan dalam mengatasi konflik keagenan 

yang terjadi di perusahaan. Sehingga kinerja perusahaan akan menjadi 

semakin baik yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan untuk perusahaan baik yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini ataupun diluar penelitian ini, 

untuk dapat memperhatikan beberapa faktor untuk mengoptimalkan 

nilai perusahaan. Artinnya semakin tinggi komisaris independen 
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terhadap nilai perusahaan maka nilai perusahaan akan meningkat. 

Sehingga hal yang dapat dilakukan oleh manajer keuangan adalah 

meningkatkan profitabilitas agar nilai perusahaan meningkat, untuk 

meningkatkan nilai perusahaan manajemen harus lebih berhati-hati 

dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan, karena setiap 

keputusan yang diambil oleh manajemen akan menentukan 

perkembangan perusahaan. 

 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat informasi bagi 

investor dalam mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan 

keputusan investasi agar dapat mencapai deviden. Bagi investor perlu 

adanya pemahaman terkait informasi yang relevan melalui laporan 

keuangan yang dipublikasikan perusahaan dengan mempertimbangkan 

rasio keuangan terutama rasio profitabilitas karena profitabilitas 

merupakan salah satu sinyal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil analisis regresi pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2017 diperoleh adjusted R2 sebesar 14,4%, 

artinya masih 85,6% nilai perusahaan dijelaskan oleh variabel lain. 
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Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan supaya menambah 

variabel lain yang dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan 

dalam melakukan penelitian terhadap nilai perusahaan agar hasil yang 

didapat lebih baik. Disarankan juga supaya tidak hanya terbatas pada 

perusahaan sektor pertambangan saja tetapi juga dari berbagai macam 

industri lainnya yang ada di BEI. Serta disarankan menggunakan 

rentang waktu yang lebih panjang karena periode yang lebih panjang 

dapat mengetahui konsistensi dari pengaruh variabel-variabel 

independen tersebut terhadap nilai perusahaan. 
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