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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahan mendorong penulis untuk menambahkan Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai variabel moderating. 

Variabel moderating ini dianggap mempengaruhi hubungan variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen dalam studi ini adalah nilai 

perusahaan, sedangkan variabel independen adalah ukuran perusahaan. Jenis data 

dari penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan maunfaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

Jumlah sampel sebanyak 183 perusahaan. Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Teknik analisis yang digunakan 

analisis regresi linier sederhana dan moderated regression analysis, termasuk uji 

normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaa dengan tidak dimoderasi 

oleh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance. 

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan, Corporate Social 

Responsibility, Good Corporate Governance 

 

 

Abstract 

 

This study aims to test the effect of Firm Size to Firm Value with Corporate 

Social Responsibility and Good Corporate governance as Moderating Variables. 

The inconsistency of the result from previous studies on firm value made the 

writer to adding Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance 

as moderating variables. These moderating variable are managed and allegedly 

between dependent variable and independent variable. The dependent variable is 

firm value, and independent variable is firm size. The type of data from this study 

is secondary data. The population in this study is manufacture companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The sample in this study are 183 

companies. Purposive sampling is used the study. Analytical techniques used in 

this study using simple linear regression and moderated regression analysis which 

include normality test, test classic assumptions and hypothesis testing. This study 

shows that the firm size influences the firm value by not being moderated by 

Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Keberadaan investor bagi perusahaan sangat penting. Dalam melakukan 

pengembangan bisnis, tambahan modal yang diberikan oleh investor akan 

membantu perusahaan dalam melakukan sebuah ekspansi. Karena semakin 

berkembangnya bisnis, semakin besar pula biaya operasional yang dibutuhkan. 

Untuk itu, upaya perusahaan dalam menarik perhatian investor sangat diperlukan. 

Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa total aset dapat menggambarkan 

ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin 

besar. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk 

mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman 

akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran 

besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau 

bertahan dalam industri (Lisa dan Jogi, 2013). Jadi, perusahaan yang memiliki 

total aset tinggi akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya 

karena dianggap mampu bersaing dan menguasai pangsa pasar sehingga dikenal 

baik oleh masyarakat. Dengan begitu, total aset yang tinggi akan memberi 

dampak positif terhadap nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan 

karena semakin baik ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan dalam 

memperoleh pendanaan dari pihak eksternal atau internal (Prasetyorini, 2013). 

Himawan (2016) dan Nugraheni (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil yang berbeda 

ditemukan oleh Winarto (2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan tersebut membuat peneliti 

berinisiatif untuk menambahkan dua variabel yaitu Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) yang secara 

langsung dianggap mempengaruhi hubungan antar keduanya. 
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CSR merupakan salah satu strategi perusahaan yang berorientasi terhadap 

masyarakat guna meningkatkan citra perusahaan. Sukirno (2014) menyatakan 

bahwa tanggung jawab sosial adalah tindakan perusahaan yang bukan sepenuhnya 

tertumpu kepada tujuan memperoleh keuntungan tetapi juga didasarkan kepada 

tujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan kesejahteraan perusahaan. 

Dengan adanya pengungkapan CSR yang baik pada perusahaan, maka penilaian 

publik pada perusahaan tersebut akan baik karena masyarakat menilai perusahaan 

tersebut peduli dengan kesejahteraan lingkungan, tidak hanya mengutamakan 

keuntungan bagi perusahaan, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 

Selain harus adanya pengungkapan yang baik pada CSR, peneliti akan 

menyelidiki tentang pengungkapan GCG yang dianggap mampu mempengaruhi 

tingkat nilai sebuah perusahaan, karena semakin baik tata kelola perusahaan maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. 

Mengetahui seberapa besar nilai perusahaan sangat penting bagi investor 

maupun kreditor agar tidak salah dalam mengambil keputusan terkait penanaman 

modal dan pemberian pinjaman guna memperoleh keuntungan. Dengan penelitian 

ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi gambaran kepada 

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan terkait penilaian 

terhadap perusahaan. 

Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating”. 

2. METODE  

2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2017:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. 



4 
 

Menurut Sugiyono (2017:81), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah satu 

pendekatan teknik non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun kriteria pengambilan 

sampel dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2017 dan menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut, serta melakukan 

audit pada laporan keuangan. 

b. Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan yang berakhir pada 31 

Desember dan menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan. 

c. Terdapat pengungkapan CSR dan GCG dalam laporan tahunan. 

d. Memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan sebagai penelitian. 

 

2.2 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang didapat secara tidak langsung, melainkan dengan media perantara. Data 

sekunder tersebut berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

2.3 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

2.3.1 Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel bebas atau independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian adalah ukuran 

perusahaan yang diukur berdasarkan total aset perusahaan. Total aset perusahaan 

dapat dijadikan sebagai ukuran besar kecil suatu perusahaan. Semakin besar total 

aset perusahaan maka ukuran perusahaan semakin besar. Penentuan besar 

kecilnya skala perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar (Sudarmadji 2007). Menurut Kurniasih (2012:150), ukuran 

perusahaan dapat diukur melalui Ln total aktiva.  
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2.3.2 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel terikat atau dependen merupakan variabel 

terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian adalah nilai perusahaan 

yang diukur dengan Price Book Value (PBV). Tinggi rendah nilai perusahaan 

dapat diukur dengan PBV. Mardiyati, dkk (2012) menjelaskan bahwa nilai 

perusahaan publik ditentukan oleh pasar saham dan nilai perusahaan dapat diukur 

dengan menggunakan rasio PBV yang dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

 

 

2.3.3 Variabel Moderating 

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan 

dapat diukur dengan cara menghitung indeks pengungkapan sosial. Daftar 

pengungkapan sosial yang digunakan adalah daftar item yang mengacu pada 

peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2010) yaitu 

kemasyarakatan, produk dan konsumen, ketenagakerjaan serta lingkungan. Rumus 

perhitungan CSR menurut Utami (2011) adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

CSRIj = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

∑Xij   = Total angka atau skor yang diperoleh masing-masing perusahaan 

Nj       = Jumlah item untuk perusahaan j 

Tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan dampak pada nilai 

perusahaan, yaitu semakin tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

  Ukuran perusahaan = Ln Total Aset  

         PBV =
Harga Pasar per Lembar Saham Biasa

Nilai Buku per Lembar Saham Biasa
 

 

 

CSRIj =
∑Xij

Nj
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dewan komisaris independen sebagai proksi dari GCG. Melalui peran dewan 

komisaris independen dalam menjalankan fungsinya yaitu memastikan bahwa 

dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap direksi sehingga menghasilkan 

tata kelola perusahaan yang baik. Independensi dewan komisaris diukur dari 

prosentase komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada 

(Carningsih, 2009) dalam Wardoyo dan Theodore (2013). Ukuran independensi 

dewan komisaris dihitung dengan: 

 

 

 

2.4 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana untuk 

hipotesis pertama, dan moderated regression analysis untuk hipotesis kedua dan 

ketiga. Persamaan regresi linear sederhana hipotesis pertama digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sedangkan moderated regression analysis pada hipotesis kedua dan 

ketiga untuk mengetahui apakah variabel moderating mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun model regresinya 

adalah: 

    NP = α + β1.UP + ε ... (1) 

  NP = α + β1UP + β2CSR + β3GCG + β4UP*CSR + β5UP*GCG + ε ... (2) 

Keterangan: 

NP     = Nilai Perusahaan 

UP    = Ukuran Perusahaan 

CSR    = Corporate Social Responsibility 

GCG    = Good Corporate Governance 

UP*CSR  = Interaksi antara Ukuran Perusahaan dengan CSR 

UP*GCG  = Interaksi antara Ukuran Perusahaan dengan GCG 

ε     = Standar Error 

β1 - β5    = Koefisien regresi 

 DKI =
∑ Dewan Komisaris Independen

∑ Anggota Dewan Komisaris
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α      = Konstanta 

 

2.4.1 Uji F (Uji Serempak) 

Uji F digunakan untuk melihat atau menguji pengaruh tiap-tiap variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat 

dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel, jika Fhitung > Ftabel dan nilai 

signifikansi < 0,05 maka model regresi dikatakan fit atau baik (Ghozali, 2009: 

88). 

2.4.2 Uji Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah anatara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009: 88). 

 

2.4.3 Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2009: 88) uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel indpenden 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini 

bisa dilakukan dengan membandingkan  nilai thitung dengan ttabel atau dengan 

melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila thitung > ttabel atau 

signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima dan apabila thitung < ttabel atau 

signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis pertama menggunakan analisis regresi 

linear sederhana untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan yang hasilnya sebagai berikut. 



8 
 

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana 

   R2                          = 0,023         F hit  = 4,290 

   Adjusted R2   = 0,018          Sig   = 0,040 

Sumber: data sekunder diolah, 2019 

Dari hasil regresi tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

NP = -9,822 + 0,443UP + e 

Adapun interpretasi dari variabel independen adalah sebagai berikut: 

a. Nilai konstan sebesar -9,822 dengan parameter negatif, menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel ukuran perusahaan dianggap konstan/ tetap, maka nilai 

perusahaan menurun. 

b. Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,443 dengan parameter positif, 

hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai persepsi terhadap ukuran 

perusahaan maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 

 

3.1.1 Uji F  

Hasil pengujian hipotesis secara serempak (simultan) berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,290 > Ftabel sebesar 3,89 dengan nilai signifikan 

0,040 < α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini juga bisa diartikan bahwa model 

pengujian regresi secara serempak (simultan) yang digunakan tersebut sudah 

sesuai (model fit) dengan datanya. 

 

3.1.2 Uji Koefisien Determinasi (adjusted R2) 

Hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R2) sebesar 

0,018 hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan mampu menjelaskan sebesar 1,8% 

variasi nilai perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 98,2% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian. 

 

 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
T Sig. 

Konstan -9,822 -1,617 0,108 

Ukuran Perusahaan 0,443 2,071 0,040 



9 
 

3.1.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Hasil uji masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

    Variabel   Thitung    Ttabel       Sig.  Keterangan 

   Ukuran Perusahaan 2,071 1,973 0.040     H1 

diterima 

Sumber: data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa nilai thitung ukuran 

perusahaan sebesar 2,071 > ttabel sebesar 1,973 dan nilai signifikan sebesar 0,040 

lebih < α sebesar 0,05 maka hipotesis diterima. 

 

3.2 Hasil Uji Moderated Regression Analysis 

Pengujian hipotesis kedua dan ketiga menggunakan moderated regression 

analysis untuk menguji pengaruh CSR dan GCG terhadap hubungan antara 

ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan yang hasilnya sebagai berikut. 

Tabel 3 Hasil Uji Moderated Regression Analysis 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
T Sig. 

Konstan -15,979 -0,303 0,763 

UP 0,356 0,191 0,849 

CSR 22,020 0,226 0,821 

GCG 8,192 0,105 0,917 

UP*CSR -0,161 -0,048 0,962 

UP*GCG -0,100 -0,036 0,971 

R2                          = 0,077          F hit  = 2,971 

Adjusted R2   = 0,051          Sig    = 0,013 

Sumber: data sekunder diolah, 2019 

Dari hasil regresi tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

NP = -15,979 + 0,356UP + 22,020CSR + 8,192GCG – 0,161UP*CSR – 

    0,100UP*GCG + e 

Adapun interpretasi dari variabel moderating adalah sebagai berikut: 
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a. Nilai konstan sebesar -15,979 dengan parameter negatif, menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel ukuran perusahaan, CSR, GCG, interaksi ukuran 

perusahaan dengan CSR, dan interaksi ukuran perusahaan dengan GCG 

dianggap konstan/ tetap, maka nilai perusahaan menurun. 

b. Koefisien regresi interaksi ukuran perusahaan dengan CSR sebesar -0,161 

dengan parameter negatif, hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai 

persepsi terhadap interaksi ukuran perusahaan dengan CSR maka akan 

menurunkan nilai perusahaan. 

c. Koefisien regresi interaksi ukuran perusahaan dengan GCG sebesar -0,100 

dengan parameter negatif, hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai 

persepsi terhadap interaksi ukuran perusahaan dengan GCG maka akan 

menurunkan nilai perusahaan. 

 

3.2.1 Uji F  

Hasil pengujian hipotesis secara serempak (simultan) berdasarkan tabel di atas 

diperoleh nilai signifikan 0,015 < α = 0,05. Sehingga diartikan bahwa model 

pengujian regresi secara serempak (simultan) yang digunakan tersebut sudah 

sesuai (model fit) dengan datanya. 

 

3.2.2 Uji Koefisien Determinasi (adjusted R2) 

Hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R2) sebesar 

0,051 hal ini berarti bahwa CSR dan GCG mampu menjelaskan sebesar 5,1% 

variasi ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 

94,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

 

3.2.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

 Sumber: data sekunder diolah, 2019 

Variabel Thitung Ttabel Sig. Keterangan 

UP*CSR 0,403 1,973 0,962 H2 ditolak 

UP*GCG 0,683 1,973 0,971 H3 ditolak 
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Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa: 

a. Nilai thitung interaksi antara ukuran perusahaaan dengan CSR sebesar 0,403 <  

ttabel sebesar 1,973 dan nilai signifikan sebesar 0,962 lebih > α sebesar 0,05 

maka hipotesis ditolak. 

b. Nilai thitung interaksi antara ukuran perusahaaan dengan GCG sebesar 0,683 < 

ttabel sebesar 1,973 dan nilai signifikan sebesar 0,971 lebih > α sebesar 0,05 

maka hipotesis ditolak. 

 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai thitung 2,071 > ttabel 1,973 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

dengan nilai signifikan 0,040 < α 0,05. Hal ini berarti H1 diterima yang artinya 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin besar 

total aset maka nilai yang diberikan investor terhadap perusahaan semakin tinggi. 

Investor beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki aset total tinggi akan 

lebih mudah dalam memperoleh sumber pendanaan dan menguasai pangsa pasar 

sehingga akan dikenal baik oleh masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Himawan (2016) dan Nugraheni 

(2015) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

 

3.3.2 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Hubungan antara 

 Ukuran Perusahaan dengan Nilai Perusahaan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel interaksi ukuran 

perusahaan dengan CSR memiliki nilai thitung 0,403 < ttabel 1,973 atau dapat dilihat 

dari nilai signifikansi dengan nilai signifikan 0,962 > α 0,05. Hal ini berarti H2 

ditolak yang artinya dengan adanya pengungkapan CSR tidak mempengaruhi 

hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Kedudukan variabel 

CSR pada ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan tidak dapat memperkuat 

maupun memperlemah hubungan antar keduanya, artinya nilai perusahaan hanya 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan tanpa adanya dukungan dari CSR. Hasil 
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penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuhroh & 

Sukmawato (2003), Murwaningsari (2009), dan Permanasari (2010) yang 

menyebutkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno 

dan Priantinah (2012) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Secara teori, pengungkapan CSR seharusnya menjadi 

pertimbangan investor untuk berinvestasi, karena di dalamnya terkandung 

informasi sosial yang dilakukan perusahaan. Tetapi, hasil penelitian ini 

menyebutkan bahwa investor tidak merespon adanya pengungkapan CSR sebagai 

pertimbangan investasi. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan kualitas 

pengungkapan CSR masih rendah yang ditunjukkan dengan kurang adanya 

dukungan dari sektor pasar modal Indonesia, tentang belum adanya penerapan 

indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah 

mempraktikkan CSR. Wibisono (2007) menyatakan bahwa sulit untuk 

menentukan benefit perusahaan yang menerapkan CSR, karena tidak ada yang 

dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR 

dengan baik akan mendapat kepastian benefitnya. Dengan demikian, kualitas 

pengungkapan CSR di dalam perusahaan menjadi faktor yang menyebabkan 

praktik CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga, 

pengungkapan CSR pada perusahaan yang memiliki total aset besar maupun kecil 

tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut karena sulit menentukan 

benefit apa yang akan diterima ketika perusahaan mengimplementasikan CSR 

mengingat dukungan dari sektor pasar modal di Indonesia relatif kurang. Hasil 

penelitian ini memperluas kajian yang dikemukakan oleh Fauzi, et al. (2007) 

bahwa tidak ada pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.3.3 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Hubungan antara 

  Ukuran Perusahaan dengan Nilai Perusahaan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 

memiliki nilai thitung 0,683 < ttabel 1,703 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

dengan nilai signifikan 0,971 > α 0,05. Hal ini berarti H3 ditolak yang artinya 
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dengan adanya pengungkapan GCG tidak mempengaruhi hubungan antara ukuran 

perusahaan dengan nilai perusahaan. Kedudukan variabel GCG pada ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan tidak dapat memperkuat maupun 

memperlemah hubungan antar keduanya, artinya nilai perusahaan hanya 

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan tanpa adanya dukungan dari GCG. Dengan 

demikian, dewan komisaris tidak tepat apabila dijadikan proksi dari GCG. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Banhart dan 

Rosentein (1998) dalam Purwaningtyas (2011) yang menyebutkan bahwa GCG 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2007), dan Aminah & Ramadhani 

(2008) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa besar 

kecilnya dewan komisaris independen bukan merupakan jaminan kinerja 

perusahaan akan semakin baik dan tidak ada kecurangan dalam pelaporan 

keuangan. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris independen tidak 

menjamin bahwa manajer akan selalu mengutamakan kepentingan organisasi 

dibandingkan kepentingan pribadi sehingga independensi dewan komisaris tidak 

menjamin tata kelola perusahaan menjadi baik. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini, maka diperoleh kesimpulan: 

a. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai thitung (2,071) > ttabel (1,973) atau dapat dilihat dari nilai 

signifikansi 0,040 < 0,05. Oleh karena itu H1 diterima. 

b. Pengungkapan CSR tidak mempengaruhi hubungan antara nilai perusahaan 

dengan nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,403) < ttabel 

(1,973) dan nilai signifikansi sebesar 0,962 > 0,05. Oleh karena itu H2 ditolak. 
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c. Pengungkapan GCG tidak mempengaruhi hubungan antara nilai perusahaan 

dengan nilai perushaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (0,683) < ttabel 

(1,973) dan nilai signifikansi sebesar 0,971 > 0,05. Oleh karena itu H3 ditolak. 

 

4.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain. 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat mewakili semua 

sektor perusahaan yang ada. 

b. Penelitian ini hanya menggunakan 1 proxy good corporate governance.  

c. Hasil penelitian menyatakan semua variabel moderating tidak dapat 

memoderasi hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

 

4.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu.  

a. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sektor – sektor lain atau dapat 

menggunakan seluruh perusahaan agar dapat menggeneralisir hasil penelitian. 

b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode 

penelitian agar memperoleh sampel yang lebih besar dari populasi suatu 

pengamatan penelitian. 

c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan  proxy good corporate governance 

lainnya agar hasil nya lebih bervariasi. 

d. Hasil penilitian selanjutnya dapat menyatakan bahwa variabel moderasi dapat  

memoderasi hubungan variabel independen dengan variabel dependen. 
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