
 

 

 

 

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI 

VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN RITEL 

YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar 

Sarjana Akuntansi 

 

Peminatan: 

Akuntansi Keuangan 

 

Disusun oleh: 

MEGA WIDYA AGUSTINA 

NIM. 1722100039 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA 

KLATEN 

2021 



 

 

ii 

 



 

 

iii 

 

 



 

 

iv 

 

SURAT PERNYATAAN 



 

 

v 

 

 



 

 

vi 

 

 

MOTTO 

“Untuk sukses, kamu perlu mempercayai dirimu sendiri, terutama di saat tidak ada 

seorangpun yang percaya kepadamu”  

(Chairul Tanjung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi 

ini peneliti persembahkan untuk orang-orang terkasih berikut ini. 

1. Kedua orang tua, Bapak Supriyo Widyoko dan Ibu Gustini yang senantiasa  

mendoakan, memberikan nasihat, bimbingan, motivasi, dan yang selalu 

memberikan kasih sayang serta menguatkan saya, terima kasih atas semuanya. 

2. Adik-adikku, Tiara Unggul Herawati dan Hanifa Unggul Mahayu yang selalu 

mengingatkan agar tidak cepat menyerah dalam pengerjaan skripsi ini. 

3. Sahabat dekatku, Arif Waisal Khorni yang selalu mendukung, menemani, dan 

memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi. 

4. Sahabat-sahabatku tercinta, Oktavia Puspitasari, Fitri Anggraeni, dan Febriyanti 

Kumalasari yang telah membantu penelitian ini tanpa syarat. 

5. Teman seperjuangan, Akuntansi 2017 terima kasih atas semua kenangan yang  

kita buat di kampus tercinta. Semoga pertemanan kita terjalin selamanya. 

6. Almamater kebanggaan, Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta 

berkat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi 

pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”.  

Adapun maksud disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri peneliti. 

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan 

ini peneliti menyampaikan ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini. 

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

2. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten. 



 

 

ix 

 

3. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma 

Klaten sekaligus Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan 

bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi. 

4. Ibu Susyanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pendamping yang dengan tegas 

membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti dalam proses 

penyusunan skripsi. 

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten, terima kasih atas bekal ilmu yang telah 

diberikan selama kuliah. 

6. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, bimbingan, 

motivasi, dan yang selalu memberikan kasih sayang serta menguatkan peneliti, 

terima kasih atas semuanya. 

7. Teman seperjuangan Akuntansi 2017. 

Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh-oleh semua pihak mendapat 

berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin. 

 Klaten, Agustus 2021 

Peneliti,  

 

 

Mega Widya Agustina 



 

 

x 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

  Halaman 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................... Error! Bookmark not defined. 

HALAMAN PENGESAHAN ..................................... Error! Bookmark not defined. 

SURAT PERNYATAAN............................................................................................. iv 

MOTTO…………….................................................................................................... vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN.................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................... xv 

ABSTRAK…….. ....................................................................................................... xvi 

ABSTRACT…….. ....................................................................................................... xvii 

BAB 1……………….................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 12 

C. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 13 

D. Manfaat Penelitian .................................................................................................. 14 

BAB II……… ............................................................................................................. 17 

1.Teori Keagenan (Agency Theory) ............................................................................ 17 

2.Teori Sinyal (Signalling Theory) ............................................................................. 18 



 

 

xi 

 

3.Nilai Perusahaan....................................................................................................... 20 

4.Pengungkapan Corporate Social Responsibility ...................................................... 22 

5.Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan .............................. 23 

6.Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan ............................ 25 

7.Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan ................................. 27 

8.Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan ............................................... 29 

9.Pengungkapan Corporate Social Responsibility Memoderasi Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan ....................................................................... 31 

10.Pengungkapan Corporate Social Responsibility Memoderasi Kepemilikan 

Institusional Terhadap Nilai Perusahaan ..................................................................... 33 

11.Pengungkapan Corporate Social Responsibility Memoderasi Komisaris 

Independen Terhadap Nilai Perusahaan ...................................................................... 35 

12.Pengungkapan Corporate Social Responsibility Memoderasi Komite Audit 

Terhadap Nilai Perusahaan ......................................................................................... 37 

BAB III………............................................................................................................ 41 

A. Populasi dan Sampel .............................................................................................. 41 

C. Data dan Sumber Data ............................................................................................ 42 

D. Teknik Pengumpulan Data ..................................................................................... 42 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .................................... 43 

F. Metode Analisis Data ............................................................................................. 48 

BAB IV..................... .................................................................................................. 57 

A. Deskripsi Objek Penelitian ..................................................................................... 57 

B. Uji Statistik Deskriptif............................................................................................ 59 

C. Uji Asumsi Klasik .................................................................................................. 62 

1) Uji Normalitas ...................................................................................... 62 

2) Uji Multikolinearitas ............................................................................. 63 



 

 

xii 

 

3) Uji Heteroskedastisitas ......................................................................... 64 

D. Uji Hipotesis ........................................................................................................... 67 

1) Analisis Regresi Linier Berganda ......................................................... 67 

2) Moderate Regression Analysis (MRA) ................................................. 68 

3) Uji F (Simultan) .................................................................................... 71 

4) Uji t (Parsial) ........................................................................................ 72 

       5)               Koefisien Determinasi .......................................................................... 75 

E. Pembahasan ............................................................................................................ 75 

BAB V……………… ................................................................................................. 84 

A. Simpulan ................................................................................................................. 84 

B. Saran ....................................................................................................................... 87 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 89 

LAMPIRAN………. ................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Model Penelitian…………………………………………………….39 

  



 

 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4. 1 Tabel Pemilihan Sampel Penelitian ........................................................... 57 

Tabel 4. 2 Daftar Sampel Penelitian ........................................................................... 58 

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif ...................................................................... 59 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas .................................................................................. 63 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas......................................................................... 64 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..................................................................... 65 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi ............................................................................... 66 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda ............................................................. 67 

Tabel 4. 9 Hasil Uji Moderate Regression Analysis ................................................... 70 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan (Uji F) ........................................................................ 72 

Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial (Uji-t) ............................................................................ 73 

Tabel 4. 12 Hasil Uji Determinasi............................................................................... 75 

 

 

 

 

  



 

 

xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan 

Lampiran 2  Data Penelitian 

Lampiran 3  Hasil Analisis Data Penelitian Menggunakan Program Statistical 

Package Social Sciences (SPSS) IBM. 23.0. 

Lampiran 4  Tabel Distribusi t 

Lampiran 5  Tabel Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvi 

 

ABSTRAK 

 

Mega Widya Agustina, NIM 1722100039, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “Pengaruh 

Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan 

Ritel yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit  terhadap nilai 

perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel 

pemoderasi pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-

2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 25 

perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode 

analisis yang digunakan antara lain uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik meliputi 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi serta uji heteroskedastisitas, uji 

determinasi, dan uji hipotesis menggunakan metode regresi sederhana dan uji  

Moderate Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan institusional  berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, 

dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusonal, komisaris independen, dan komite 

audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019.  

 

Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris 

Independen, Komite Audit, Nilai Perusahaan, Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. 
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ABSTRACT 

 

Mega Widya Agustina, NIM 1722100039, Thesis, Accounting Study 

Program, Faculty of Economics, Widya Dharma University Klaten, "The 

Effect of Good Corporate Governance to Firm Value with Disclosure of 

Corporate Social Responsibility as Moderating Variable in Retail Companies 

Listed on the IDX in 2017-2019" 

 

This study aims to examine the effect of managerial ownership, institutional 

ownership, independent commissioners, and audit committees to firm value with 

disclosure of corporate social responsibility as  moderating variable in retail 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The population in 

this study are retail companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-

2019. The number of research samples is as many as 25 companies. Sampling 

using purposive sampling technique. The analytical methods used include 

descriptive test, classical assumption test including normality test, multicollinearity 

test, autocorrelation test and heteroscedasticity test, determination test, and 

hypothesis testing using simple regression method and Moderate Regression 

Analysis (MRA) test. The results showed that managerial ownership and 

independent commissioners had a positive effect to firm value, institutional 

ownership had a negative effect to firm value, and the audit committee had no 

effect to firm value. Meanwhile, the disclosure of corporate social responsibility is 

not able to moderate the effect of managerial ownership, institutional ownership, 

independent commissioners, and audit committees to firm value in retail companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. 

 

Keywords:  Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent 

Commissioner, Audit Committee, Firm Value, Corporate Social 

Responsibility Disclosure 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya tujuan utama investor meletakkan kekayaannya pada 

investasi adalah untuk mendapatkan return yang maksimal. Oleh karena itu, 

investor harus memiliki berbagai pertimbangan-pertimbangan sebelum 

menginvestasikan dananya. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan 

kinerja perusahaan yang diukur melalui nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

dapat diukur dari berbagai aspek diantaranya adalah melalui nilai buku (book 

value) dan nilai pasar (market value) ekuitas. Nilai buku ekuitas adalah nilai 

ekuitas yang didasarkan pada pembukuan perusahaan, sedangkan nilai pasar 

ekuitas adalah nilai ekuitas berdasarkan harga pasar yang sering dikaitkan 

dengan harga saham perusahaan di pasar modal.  

Pengukuran nilai perusahaan yang didasarkan nilai buku (book value) 

dan nilai pasar (market value) ekuitas kurang representatif. Oleh karena itu, 

investor dapat mempertimbangkan pengukuran kinerja perusahaan lainnya 

sebagai dasar untuk menilai perusahaan. Salah satu alternatif pengukuran 

kinerja perusahaan yang dapat digunakan adalah dengan menggabungkan 
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antara nilai buku dan nilai pasar ekuitas, yaitu melalui rasio Tobin’s Q. Rasio 

ini diukur dari nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku total kewajiban 

kemudian dibagi dengan nilai buku total aset. Tobin’s Q merupakan ukuran 

yang lebih teliti karena memberikan gambaran yang tidak hanya pada aspek 

fundamental, tetapi juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai 

aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor (Hastuti, 2005).  

Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Selain itu, perusahaan dengan nilai 

Tobin’s Q yang tinggi umumnya menggambarkan bahwa perusahaan 

memiliki brand image yang sangat kuat. Sedangkan perusahaan dengan nilai 

Tobin’s Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat kompetitif 

atau industri yang mulai mengecil (Sukamulja, 2004).     

Secara praktis, proses memaksimalkan nilai perusahaan sering kali 

menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara pengelola (agen) dan 

pemegang saham (prinsipal). Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer 

perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan 

dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan 

pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency 

conflict, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan 

pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari 
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manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya 

bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan 

dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai 

perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik keagenan dapat 

diminimalkan dengan adanya pengelolaan perusahaan yang baik melalui good 

corporate governance. Good corporate governance merupakan suatu pola 

hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, 

dewan komisaris, dan RUPS) guna memberikan nilai kepada pemegang 

saham, secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan 

perundangan dan norma yang berlaku.  

Prinsip-prinsip good corporate governance tersebut dapat disimpulkan 

bahwa organ-organ perusahaan yaitu dewan komisaris independen, komite 

audit, dan pemegang saham (manajerial dan institusional) merupakan organ-

organ perusahaan yang sangat penting bagi terciptanya good corporate 

governance dalam perusahaan. Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (2006) menjelaskan bahwa organ perusahaan, yang terdiri dari 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi 

mempunyai peran penting dalam pelaksanaan good corporate governance 

secara efektif. 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak 
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manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Dengan kata lain manajemen perusahaan juga mempunyai kepemilikan 

terhadap saham perusahaan. Terjadinya peningkatan persentase kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan menjadikan manajemen akan mengambil 

kebijakan yang akan menguntungkan perusahaan dalam segi meningkatkan 

image perusahaan (Apriwenni, 2009).  

Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011), Rachman (2012), Lestari 

(2014), Sholekah dan Venusita (2014), dan Widyaningsih (2018) menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini dikarenakan manajer yang sekaligus berperan sebagai pemegang 

saham memiliki kepentingan untuk menikmati keuntungan sehingga 

memotivasi kinerjanya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun hasil 

yang berbeda ditemukan pada penelitian Dian dan Lidyah (2014) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial suatu perusahaan belum 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang 

tinggi memungkinkan meningkatnya pihak manajemen melakukan 

kecurangan-kecurangan, hal itu akan menyebabkan nilai perusahaan rendah. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2017) menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan kepemilikan saham manajerial yang rendah mengakibatkan pihak 
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manajemen belum ikut merasakan memiliki perusahaan dan menikmati 

keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan manajemen tidak mempunyai 

kendali terhadap meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan pihak 

manajemen hanyalah kepanjangan tangan pemilik mayoritas.  

Untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance) faktor selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan 

institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga (Susanti dan Riharjo, 2013). Kepemilikan institusional 

dalam suatu perusahaan mempunyai keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. 

Pertama, dengan adanya kepemilikan institusional, perusahaan memiliki 

profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji 

keandalan informasi. Pengungkapan informasi oleh manajemen cenderung 

akan dilakukan secara lebih luas. Kedua, dengan adanya investor intitusional, 

perusahaan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan 

lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Sari dkk., 2013). 

Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Permanasari (2010), 

jumlah pemegang saham yang besar (large shareholders) mempunyai arti 

penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan 

adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang saham besar seperti 

kepemilikan oleh institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara 

lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya 
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kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap 

perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisir tingkat 

penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang 

akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan 

berusaha melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan 

miliknya. 

Nuriana (2012), Putra (2016), dan Tambunan (2017) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Meningkatnya kepemilikan institusional membawa dampak 

menguatnya tingkat pengendalian yang dilakukan pemegang saham atas 

perilaku manajer, hal ini dilakukan untuk mengurangi agency cost dan akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Prastuti dan Budiasih (2015) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi 

kepemilikan institusional mengakibatkan kepentingan pemegang saham 

minoritas akan diabaikan karena investor institusional mayoritas mempunyai 

kencenderungan berkompromi atau berpihak kepada pihak manajemen. Hal 

ini mengakibatkan nilai perusahaan di pasar modal akan mengalami 

penurunan karena adanya asumsi bahwa manajemen akan mengambil 

kepentingan pribadi, sehingga kepemilikan institusional yang tinggi mampu 

menurunkan nilai perusahaan. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh 
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Jamil dkk. (2019), kepemilikan institutional belum mampu manjadi 

mekanisme pengawasan pada nilai perusahaan sehingga belum ada 

dampaknya. Adanya ketidakseimbangan informasi antara investor dengan 

manajer menyebabkan investor belum tentu sepenuhnya memiliki informasi 

yang dimiliki oleh manajer (sebagai pengelola perusahaan) sehingga manajer 

sulit dikendalikan oleh investor institusional. 

Faktor berikutnya yang mampu menciptakan tata kelola perusahaan 

(good corporate governance) yang baik adalah komisaris independen. Tugas 

komisaris independen yaitu mengontrol manajer untuk tidak melakukan 

perbuatan yang merugikan perusahaan (Widyati, 2013). Adanya komisaris 

independen menyebabkan penerapan good corporate governance akan 

terlaksana dengan baik melalui pengawasan yang dilakukan oleh komisaris 

independen dan akan mampu menaikkan nilai perusahaan (Anggraini, 2013). 

Penelitian yang dilakukan Purbopangestu (2014), Dewi dan Nugrahati 

(2017), Palupi (2017), dan Sarafina dkk. (2017) menunjukkan bahwa  

komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, adanya 

dewan komisaris independen akan mengurangi kecurangan dalam pelaporan 

keuangan dan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan 

mengupayakan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Adanya 

pengawasan yang baik akan meminimalisir tindakan kecurangan yang 

dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan. Dengan begitu maka 
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kualitas laporan keuangan juga semakin baik dan menyebabkan investor 

percaya untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga pada 

umumnya harga saham perusahaan akan lebih tinggi dan nilai perusahaan 

meningkat.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prastuti dan Budiasih 

(2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Proporsi dewan komisaris kurang efisien dalam menjalankan 

fungsi pengawasan karena dewan komisaris independen belum mampu 

mendominasi kebijakan yang akan dibuat untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Keberadaan komite audit juga mempunyai peranan penting dalam 

menjamin terciptanya corporate governance yang baik dalam perusahaan. 

Tugas dari komite audit adalah untuk memberikan masukan profesional yang 

independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh pihak direksi kepada dewan komisaris serta meninjau hal-

hal yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris. Selain itu, tugas dari 

komite audit adalah bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan 

perusahaan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian 

internal perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Sarafina dkk. (2017) dan Syafitri dkk. 

(2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Semakin efektif kinerja suatu komite audit akan mampu 
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meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dkk. 

(2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Semakin tinggi jumlah komite audit akan menurunkan nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan komposisi komite audit harus disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan. Semakin banyak semakin bagus dalam 

pengawasan dan meningkatkan mutu laporan keuangan namun di sisi lain  

semakin banyak jumlah komite audit  juga mampu membuat pekerjaan 

menjadi tidak baik, dan hal ini akan menyebabkan nilai perusahaan turun. 

Sedangkan penelitian Rahmawati (2018) menyatakan bahwa komite audit 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Komite audit dipandang hanya 

sebagai pemenuhan kewajiban pada peraturan yang ditetapkan pemerintah 

sehingga dalam pelaksanaannya, komite audit belum melakukan kewajiban 

secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah wacana yang 

menjadikan perusahaan tidak hanya berkewajiban atau beroperasi untuk 

pemegang saham (shareholders) saja namun juga mempunyai tanggung jawab 

sosial terhadap stakeholders. Corporate social responsibility sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dimana 

perusahaan tersebut berada. Pemikiran tersebut didasarkan pada 3P yaitu 

(profit, people, planet) menurut Global Compact Initiative yaitu tujuan 
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perusahaan tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (profit) namun juga 

untuk kesejahteraan orang (people), dan memiliki keperdulian terhadap 

kelestarian lingkungan hidup planet ini (Nugroho, 2005). 

 

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 

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 ekonomi dan legal (Kusumadilaga, 2010). 

Dalam penelitian ini, pengungkapan corporate social responsibility digunakan 

sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dan komite audit. Pengungkapan corporate social responsibility 

diyakini mampu memperkuat nilai perusahaan. Semakin besar kepemilikan 

manajemen dalam suatu perusahaan, manajer perusahaan akan semakin 

banyak mengungkapkan informasi corporate social responsibility. Hal ini 

karena  bahwa semakin banyak kepemilikan saham oleh manajemen dalam 

perusahaan manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif 

yang dapat meningkatkan image perusahaan. seiring dengan meningkatnya 

image maka akan mampu meningkatkan nilai perusahaan (Agustine, 2014). 
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Apabila perusahaan berkeinginan untuk meningkatkan nilai perusahaan maka 

harus mempertimbangkan berbagai masalah sosial dan lingkungan dalam 

pengambilan keputusan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan. 

Perusahaan ritel dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini karena 

ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang dan 

merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui ritel, 

suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel di 

sini didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan 

yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, 

kelompok atau pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah 

pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok. 

Industri ritel di Indonesia saat ini banyak disorot dikarenakan sedang 

mengalami masa keterpurukan banyaknya gerai yang gulung tikar atau tutup 

di sejumlah daerah, misalnya saja Matahari Departement Store Tbk, pada 

tahun 2017 sudah menutup 13 gerainya dan diperkirakan pada tahun ini akan 

bertambah lagi gerai yang akan ditutup, dan masih banyak lagi perusahaan 

ritel yang ikut menyusul tutupnya gerai-gerai yang ada di berbagai daerah 

(Purnomo, 2021). Peneliti tertarik melakukan penelitian ini pada perusahaan 

ritel dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah dengan penerapan good 

corporate governance dengan corporate social responsibility sebagai variabel 
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pemoderasi akan meningkatkan nilai perusahaan atau tidak. 

Berdasarkan latar belakang di atas masih ditemukan adanya perbedaan 

hasil atas penelitian-penelitian tersebut sehingga hal ini menyebabkan peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi pada 

Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, 

maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

a. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

c. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

d. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

e. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) memoderasi 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 
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f. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) memoderasi 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

g. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) memoderasi 

pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

h. Apakah pengungkapan corporate social responsibility (CSR) memoderasi 

pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan ritel 

yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

a. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI 

tahun 2017-2019. 

b. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI 

tahun 2017-2019. 

c. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-

2019. 



14 

 

 

 

d. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

e. Untuk menguji apakah pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

f. Untuk menguji apakah pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

g. Untuk menguji apakah pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

h. Untuk menguji apakah pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

a. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang 

akan ditanamkan dananya, khususnya perusahaan ritel dengan melihat 
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nilai perusahaan yang meningkat. Melalui variabel-variabel seperti 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, 

dan komite audit. 

 

 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pembuatan 

kebijakan-kebijakan perusahaan, khususnya perusahaan ritel yang 

berhubungan dengan nilai perusahaan yang meningkat  melalui variabel-

variabel seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dan komite audit serta pengungkapan corporate 

social responsibility. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi mengenai good corporate 

governance, corporate social responsibility, dan nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian yang 

berkaitan dengan nilai perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka diperoleh simpulan sebagai berikut ini.  

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal 

ini dikarenakan manajer yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham 

memiliki kepentingan untuk menikmati keuntungan sehingga memotivasi 

kinerjanya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian oleh Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011), Rachman 

(2012), Lestari (2014), Sholekah dan Venusita (2014), dan Widyaningsih 

(2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan.  

2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

Semakin tinggi kepemilikan institusional mengakibatkan kepentingan 

pemegang saham minoritas akan diabaikan karena investor institusional 

mayoritas mempunyai kencenderungan berkompromi atau berpihak kepada 

pihak manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prastuti dan 

Budiasih (2015).   
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3. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal 

ini karena adanya dewan komisaris independen akan mengurangi kecurangan 

dalam pelaporan keuangan sehingga hal ini menjadikan investor percaya untuk 

menanamkan modal di perusahaan tersebut, sehingga pada umumnya harga 

saham perusahaan akan lebih tinggi dan nilai perusahaan meningkat. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Purbopangaestu (2014), dan Dewi 

dan Nugrhati (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan ritel 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini karena jumlah 

anggota dalam komite audit bukan merupakan jaminan bahwa kinerja suatu 

perusahaan akan membaik, sehingga investor menganggap keberadaan komite 

audit bukanlah faktor yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati (2018). 

5. Pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini 

dikarenakan keberadaan pengungkapan corporate social responsibility tidak 

mampu mempengaruhi kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 
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Pengungkapan corporate social responsibility  tidak mampu meningkatkan 

nilai perusahaan. 

6.  Pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi 

pengaruh kepemilikan instusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini 

dikarenakan rendahnya kualitas pengungkapan corporate social responsibility 

menjadi faktor yang menyebabkan praktik corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan hanya menjalankan 

program tanggung jawab sosialnya hanya sekedar untuk menghindari sanksi 

terhadap perusahaan. 

7. Pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi 

pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan ritel 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini dikarenakan 

pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi 

pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Dewan komisaris 

independen hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya 

operasional tujuannya meningkatkan nilai perusahaan dan tidak dapat ikut 

campur dalam pengambilan keputusan program corporate social responsibility.  

8. Pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi 

pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini dikarenakan 
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pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi 

pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan. Komite audit hanya memiliki 

keterbatasan wewenang yaitu hanya pada laporan keuangan sehingga komite 

audit tidak dapat berperan dalam corporate social responsibility. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor 

Bagi investor atau calon investor disarankan lebih teliti mengamati 

perkembangan kinerja perusahaan. Investor harus mengetahui nilai perusahaan  

karena dalam penelitian ini variabel kepemilikan manajerial dan komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan ritel lebih memperhatikan faktor kepemilikan manajerial, dan 

komisaris independen. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan 

manajerial dan komisaris independen berpengaruh positif sedangkan 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Secara efektif dan efisien agar 

perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang 
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diduga mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil 

uji determinasi sebesar 37,5%, ini artinya masih ada 62,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain dalam penelitian ini. Contoh variabel lain yaitu, ukuran dewan 

direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin 

besar jumlah dewan direksi maka semakin besar pula kemungkinan strategi 

perusahaan akan tercapai. Permintaan saham yang meningkat akan 

meningkatkan harga saham dan hal tersebut tentunya akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Putra, 2016). Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan 

periode tahun penelitian agar diperoleh hasil yang lebih baik dan mampu 

memberikan informasi serta referensi yang lebih aktual.  
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