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PENGARUH GCG, CSR DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING 

(Studi Empiris pada Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

pada Tahun 2014-2016) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance, 

corporate social responsibility dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderasi. Salah satu karakteristik kuantitatif dalam 

penyampaian laporan keuangan adalah relevan, perwujudannya dapat dilihat dari 

nilai perusahaan. Sampel penelitian yang digunakan adalah 86 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014 sampai 2016. Metode 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan Analisis 

Regresi Moderat (MRA) dengan tingkat signifikansi 5 persen, yang diolah dengan 

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 

perangkat lunak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel good corporate 

governance, corporate social responsibility dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. profitabilitas tidak mampu memoderasi 

efek good corporate governace, corporate social responsibility dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan.  

 

Kata kunci: nilai perusahaan, good corporate governance, corporate social 

responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas. 

 

Abstract 

This study aims to examine the effect of good corporate governance, corporate 

social responsibility and company size on firm value in manufacturing companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange with profitability as a moderating variable. 

One of the quantitative characteristics in delivering financial statements is relevant, 

the realization can be seen from the value of the company. The research sample 

used was 86 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2014 

to 2016. The sampling method used was purposive sampling method. The analysis 

used in this study is multiple linear regression analysis and Moderate Regression 

Analysis (MRA) with a 5 percent significance level, which is processed using the 

software version of the Statistical Package for Social Science (SPSS) program. The 

results of the study show that the variables of good corporate governance, corporate 

social responsibility and company size do not affect the value of the company. 

profitability is not able to moderate the effects of good corporate governance, 

corporate social responsibility and company size on company value. 

 

Keywords: company value, good corporate governance, corporate social 

      responsibility, company size, profitability. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan diseluruh dunia akan melakukan berbagai macam kegiatan yang 

terencana untuk dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan 

yang semakin berkembang dalam bisnisnya. Meningkatkan nilai perusahaan 

merupakan salah satu fokus tujuan utama dari perusahaan yang dapat terlihat dari 

harga pasar saham perusahaan tersebut. 

Persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur mendorong perusahaan-

perusahaan manufaktur untuk meningkatkan kinerja perusahaan masing-masing. 

Tujuan utama perusahaan meningkatkan kinerjanya adalah untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan keadaan perusahaan saat ini serta 

dapat menggambarkan prospek perusahaan di masa mendatang. Sehingga nilai 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi penilaian para investor terhadap 

perusahaan. Nilai perusahaan dapat berupa nilai aset dan keahlian manajemen dalam 

mengelolah perusahaan. Salah satu aset perusahaan yaitu saham yang merupakan 

surat berhaga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal jangka 

panjang. Bagi perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaan dapat ditentukan 

oleh harga saham yang tercantum di Bursa Efek. Semakin tinggi harga saham 

sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. Semakin 

tinggi nilai perusahaan menunjukan bahwa perusahaan tersebut mampu 

meningkatkan kinerjanya secara baik. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 yaitu, Bursa Efek 

adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak–pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau 

Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan pasar modal atau wadah perdagangan 

saham (stock exchange) paling besar di Indonesia. 

Ayu dan Sanica (2017) Nilai perusahaan merupakan persepsi investor 

terhadap suatu perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Suatu perusahaan 

dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Semakin 

tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan 
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yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang 

tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Investor juga 

cenderung lebih tertarik menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki 

kinerja baik dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai good corporate governance yang mempengaruhi nilai 

perusahaan dilakukan oleh Yusuf Badruddien et al (2017); menjelaskan jika GCG 

merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang 

meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para 

pemegang saham dan stakeholders lainnya. Semakin baik tata kelola perusahaan, 

semakin banyak investor tertarik pada saham perusahaan maka semakin tinggi nilai 

perusahaan. Proksi GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme 

GCG yaitu komite audit, dewan komisaris dan komisaris independen. Komite audit 

diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan yang disampaikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya sehingga dapat 

membantu nilai perusahaan di mata investor. 

Proksi GCG selanjutnya yaitu dewan komisaris sebagai organ perusahaan 

bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melaksanakan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan GCG. Sebagai penyelanggara pengendalian internal perusahaan, 

dewan komisaris yang efektif dapat meningkatkan standar kinerja manajemen 

dalam perusahaan sehingga dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 

Proksi GCG yang terakhir adalah komisaris Independen. Komisaris Indepeden 

dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para 

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat 

kepada manajemen. Dengan adanya komisaris independen, maka akan dapat 

mengurangi konflik agensi dalam perusahaan sehingga dapat lebih berfokus dalam 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility sebagai faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan dilakukan oleh Azka dan Suryono (2017); 

Corporate social responsibility merupakan tindakan etis suatu perusahaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, yang diikuti dengan peningkatan kualitas 
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hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta peningkatan kualitas hidup bagi 

masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Adanya corporate social 

responsibility membuat perusahaan mampu meminimalkan dampak negatif 

terhadap lingkungan serta dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. 

manfaat adanya Corporate Social Responsibility dapat di gunakan perusahaan 

sebagai sarana marketing walaupun dengan pengorbanan financial yang berdampak 

dengan berkurangnya profit perusahaan, akan tetapi hal tersebut akan memacu citra 

perusahaan semakin baik dan loyalitas konsumen semakin baik pula. Hal ini lah 

yang membuat asumsi CSR berperan dalam mempengaruhi nilai perusahaan di 

mata konsumen dan berakibat langsung terhadap pendapatan/penjualan perusahaan 

(profitabilitas). 

Penelitian mengenai ukuran perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan dilakukan oleh Yusuf Badruddien  et al  (2017); Azka dan Suryono 

(2017); Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dinyatakan dalam total aktiva atau total penjualan bersih. Dalam penelitian 

ini ukuran perusahaan diukur menggunakan total aktiva perusahaan. Ukuran 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Karena semakin 

besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan 

memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal dan eksternal. ukuran 

perusahaan (firm size) yang besar menunjukkan perusahaan mengalami 

perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan 

meningkat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor faktor yang digunakan adalah Good 

Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: pengaruh 

good corporate governance, corporate social responsibility dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

moderating. 
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2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji secara empiris faktor faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

pengaruh good corporate governance, corporate social responsibility dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Salah satu 

karakteristik kuantitatif dalam penyampaian laporan keuangan adalah relevan, 

perwujudannya dapat dilihat dari nilai perusahaan. Sampel penelitian yang 

digunakan adalah 86 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2014 sampai 2016. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Nilai thitung dan Signifikansi 

Variabel  thitung  ttabel Kesimpulan 

DKI 0,111 0,912 ±2,037 H1 ditolak 

CSR 1,011 0,315 ±2,037 H2 ditolak 

UP 6,342 0,000 ±2,037 H3 diterima 

DKI*ROE 0,790 0,432 ±2,037 H4 ditolak 

CSR*ROE 1,501 0,137 ±2,037 H5 ditolak 

UP*ROE 1,067 0,289 ±2,037 H6 ditolak 

 

3.1 Hasil Analisis Good Corporate Governance terhadap Nilai perusahaan 

Tahun 2014-2016 (Tabel 4.10) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan ditolak. Dari hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 0,111 

yang nilainya lebih kecil dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas sebesar 0,912 

> 0,05. Artinya bahwa secara statistic variabel good corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini menunjukan bahwa komisaris independen sebagai pengukur good 

corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini dapat 
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dijalskan bahwa komisaris independen yang ada pada perusahaan sampel bisa jadi 

kurang melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu mengawasi kinerja manajer 

dalam meningkatkan nilai perusahaan, selain itu ada kemungkinan komisaris 

independen perusahaan yang menjadi sampel penelitian lebih memberikan 

kelonggaran kepada manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

nilai perusahaan. Ketidakefektifan ini dapat disebabkan karena pembentukan 

komisaris independen hanya sebatas pemenuhan regulasi saja, tetapi tidak disertai 

dengan kinerja yang baik. Penyebabnya adalah masih kurangnya kompetensi dan 

independensi yang dimiliki oleh komisaris independen dibidang usaha yang mereka 

jabati. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto 

dan Ardini (2016) yang menyatakan bahwa good corporate governance 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3.2 Hasil Analisis Corporate Social Responsibility terhadap Nilai perusahaan 

Tahun 2014-2016 (Tabel 4.10) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan ditolak. Dari hasil uji t diperoleh nilai thitung 

sebesar 1,011 yang nilainya lebih kecil dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,315 > 0,05. Artinya bahwa secara statistik corporate social responsibility 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan karena perusahaan 

tidak melakukan pengkomunikasian tanggung jawab sosial secara tepat, sehingga 

belum ditangkap sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dalam perusahaan sampel penelitian belum sepenuhnya 

menerapkan dan mengungkapkan corporate social responsibility sesuai dengan 

standar GRI. Inilah yang membuat corporate social responsibility sebagai variabel 

independen tidak berpengaruh secara langsung terhadap nilai perusahaan. Hasil 

pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian Yahdiyani dan Suryono (2017) yang 

menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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3.3 Hasil Analisis Ukuran Perusahaan terhadap Nilai perusahaan Tahun 2014-

2016 (Tabel 4.10) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa statistik ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan ditolak. Dari hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 6,342 

yang nilainya lebih besar dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 

< 0,05. artinya bahwa secara statistik ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu 

indikasi mengukur kinerja suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari 

total aktivanya, perusahaan dengan total aktiva yang besar dengan komponen 

dominan pada piutang dan persediaan diharapkan dapat membayar deviden (laba 

ditahan) dikarenakan asset dalam jumlah yang cukup banyak. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Ayu dan Ary (2014) yang menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap Nilai perusahaan. 

3.4 Hasil Analisis profitabilitas mempengaruhi hubungan good corporate 

governance dengan nilai perusahaan Tahun 2014-2016 (Tabel 4.10) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi hubungan good 

corporate governance dengan nilai perusahaan ditolak. Dari hasil uji t diperoleh 

nilai thitung sebesar 0,790 yang nilainya lebih kecil dari (ttabel 2,037) dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,432 > 0,05. Artinya bahwa secara statistik profitabilitas tidak 

mempengaruhi hubungan good corporate governance dengan nilai perusahaan. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa ketidakefektifan ini dapat disebabkan 

karena pembentukan komisaris independen hanya sebatas pemenuhan regulasi saja, 

tetapi tidak disertai dengan kinerja yang baik. Penyebabnya adalah masih 

kurangnya kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh komisaris independen 

dibidang usaha yang mereka jabati, sehingga tidak ada pengawasan yang ketat 

terhadap kinerja manajer, secara tidak langsung nilai perusahaan sebagai salah satu 

indikator kinerja perusahaan tidak ada perubahan. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Melani dan Wahidahwati (2017) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi hubungan good corporate 

governance dengan nilai perusahaan. 
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3.5 Hasil Analisis profitabilitas mempengaruhi hubungan good corporate 

governance dengan nilai perusahaan Tahun 2014-2016 (Tabel 4.10) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi hubungan 

corporate social responsibility dengan nilai perusahaan ditolak. Dari hasil uji t 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,501 yang nilainya lebih kecil dari (ttabel 2,037) 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,137 > 0,05. Artinya bahwa secara statistik 

profitabilitas tidak mempengaruhi hubungan corporate social responsibility dengan 

nilai perusahaan. 

Karena sebagian besar perusahaan sampel penelitian belum sepenuhnya 

menerapkan dan mengungkapkan corporate social responsibility sesuai dengan 

standar GRI, sehingga investor menganggap bahwa image perusahaan terhadap 

pihak eksternal kurang baik. Apabila persepsi tersebut sudah tertanam didalam cara 

berfikir investor,maka sebesar apapun profit yang akan diberikan oleh perusahaan 

kepada investor tidak menarik investor untuk menanamkan sahamnya di 

perusahaan tersebut, sehingga nilai perusahaan tidak akan mengalami perubahan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melani dan Wahidahwati (2017) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi hubungan corporate social 

responsibility dengan nilai perusahaan. 

3.6 Hasil Analisis profitabilitas mempengaruhi hubungan ukuran perusahaan 

dengan nilai perusahaan Tahun 2014-2016 (Tabel 4.10) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi hubungan 

ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan ditolak. Dari hasil uji t diperoleh nilai 

thitung sebesar 1,067 yang nilainya lebih kecil dari (ttabel 2,037) dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,289 > 0,05. Artinya bahwa secara statistik profitabilitas tidak 

mempengaruhi hubungan ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. 

Ukuran Perusahaan bukan merupakan salah satu yang mampu memberikan 

pengaruh pada profitabilitas secara signifikan, selain itu data juga menunjukkan 

bahwa kenaikan ukuran perusahaan, belum tentu diikuti dengan nilai perusahaan, 

karena ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan. 

Pengelolaan total asset yang kurang maksimal berdampak pada perolean 

profitabilitas yang kurang maksimal juga, sehingga Profitabilitas tidak mampu 
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memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan dengan Nilai Perusahaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melani dan 

Wahidahwati (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi 

hubungan ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,111 yang nilainya lebih kecil 

dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas sebesar 0,912 > 0,05. 

b. Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,011 yang nilainya lebih kecil 

dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas sebesar 0,315 > 0,05. 

c. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini dibuktikan 

dengan nilai thitung sebesar 6,342 yang nilainya lebih besar dari (ttabel 2,037) 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. 

d. Profitabilitas tidak mempengaruhi hubungan good corporate governance 

dengan nilai perusahaan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 0,790 

yang nilainya lebih kecil dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas sebesar 

0,432 > 0,05. 

e. Profitabilitas tidak mempengaruhi hubungan corporate social responsibility 

dengan nilai perusahaan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,501 

yang nilainya lebih kecil dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas sebesar 

0,137 > 0,05. 

f. Profitabilitas tidak mempengaruhi hubungan ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,067 yang nilainya 

lebih kecil dari (ttabel 2,037) dengan nilai probabilitas sebesar 0,289 > 0,05 

sehingga. 

 



10 
 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut :  

a. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan sampel penelitian yang 

lebih luas, supaya hasil penelitian dapat tergeneralisasi.  

b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah tahun penelitian supaya 

sampel penelitian lebih banyak, sehingga memperoleh hasil penelitian yang 

signifkan terhadap nilai perusahaan. 
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