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PENGARUH DEWAN KOMISARIS, KOMISARIS INDEPENDEN DAN 

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI  

(Studi Kasus: Top 10 Perbankan Terbaik Di Indonesia) 

Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menentukan ukuran Dewan 

Komisaris, Komisaris Independen dan Komite-Komite Dewan Komisaris serta 

Corporate Social Responsibility yang prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan 

perlu memperhatikan kepentingan stakeholders demi meningkatnya nilai 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris, 

Komisaris Independen dan Komite-Komite Dewan Komisaris dan Corporate 

Social Responsibility sebagai variabel moderasiterhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah Moderated Regresion Analysis. Berdasarkan 

hasil analisis pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis MRA dengan 

bantuan SPSS versi 20, diketahui ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan 

Komite Pemantau Risiko berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan industri perbankan. Ukuran Komisaris Independen dan Komite 

Remunerasi dan Nominasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan industri perbankan. Corporate Social Responsibility secara 

keseluruhan memoderasi (memperkuat hubungan antara ukuran Dewan 

Komisaris, Komisaris Independen dan Komite-Komite Dewan Komisaris terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Kata Kunci: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Komite 

Remunerasi dan Nominasi,Komite Pemantau Risiko, Corporate Social 

Responsibility dan Nilai Perusahaan. 

Abstract 

This research is motivated by the importance of determining the size of the Board 

of Commissioners, Independent Commissioners and Committees of the Board of 

Commissioners as well as Corporate Social Responsibility which in principle 

states that companies need to pay attention to the interests of stakeholders for the 

sake of company value. This study aims to examine the effect of the Board of 

Commissioners, Independent Commissioners and Committees of the Board of 

Commissioners and Corporate Social Responsibility as moderating variables on 

firm value in banking industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 

The type of research used is Moderated Regression Analysis. Based on the 

analysis of hypothesis testing using MRA analysis with the help of SPSS version 

20, it is known that the size of the Board of Commissioners, Audit Committee and 

Risk Monitoring Committee has a significant effect on firm value in banking 

industry companies. The size of the Independent Commissioner and the 

Remuneration and Nomination Committee has no significant effect on firm value 

in banking industry companies. Corporate Social Responsibility as a whole 
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moderates the relationship between the size of the Board of Commissioners and 

the Committees of the Board of Commissioners on Company Value. 

Keywords: Board of Commissioners, Independent Commissioner, Audit 

Committee, Remuneration and Nomination Committee, Risk Monitoring 

Committee, Corporate Social Responsibility and Company Value. 

1. PENDAHULUAN 

Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi Indonesia telah jatuh selama 

periode keuangan dan ekonomi krisis di Asia tahun 1997-1998. Setelah krisis, 

orang-orang mulai kehilangan persediaan dan persediaan mereka habis karena 

orang mengumpulkan dan menyimpan barang. Sedangkan krisis ekonomi yang 

terjadi bukan hanya karena aspek makro ekonomi tetapi juga karena faktor tata 

kelola perusahaan yang buruk, seperti kurangnya standar yang sah dan 

akuntansi, audit keuangan belum diselesaikan, pasar modal yang kurang 

terstruktur, risiko yang dihadapi, dan ketidak pedulian terhadap hak saham 

minoritas. Hal ini membuktikan bahwa Good Corporate Governance 

memegang peranan penting dalam proses pengembangan perusahaan dan untuk 

kepentingan pemegang saham, karena mempengaruhi perekonomian negara 

berkembang. 

Kerangka tata kelola perusahaan yang baik yang kredibel dan efektif 

akan bermanfaat dalam meningkatkan domestik kepercayaan investor, 

penurunan biaya modal, kemudahan akses ke pasar ekuitas, dan akhirnya lebih 

mendorong sumber pembiayaan yang stabil. Teori keagenan biasanya timbul 

diakibatkan perselisihan antara manajer dan pemegang saham, dengan kasus 

dari pihak manajer terlalu mementingkan profit pribadi dari pada kepentingan 

pemegang saham. Hal ini merupakan latar belakang perlunya tata kelola 

perusahaan yang baik. Mekanisme Good Corporate Governance menjadi salah 

satu cara untuk mengurangi masalah pengendalian dan kepemilikan 

sebagaimana adanya terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan yang 

berakibat pada peningkatan nilai perusahaan.  

Adanya penerapan Good Corporate Governance akan mempengaruhi 

tercapainya nilai perusahaan. Perusahaan tentunya harus memastikan kepada 

para penanam modal bahwa dana yang mereka tanamkan untuk kegiatan 
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pembiayaan, investasi, dan pertumbuhan perusahaan digunakan secara tepat 

dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak terbaik 

untuk kepentingan perusa-haan. Penerapan Good Corporate Governance dapat 

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

driven) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan 

praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, 

kepentingan stakeholder dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan 

sesaat. Dorongan dari peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan 

untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman 

Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006). 

Dewan komisaris berperan penting dalam tata kelola perusahaan yang 

baik. dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur. Komisaris independen 

adalah pihak di luar bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, 

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga  dengan  dewan 

komisaris, direksi  dan/atau pemegang saham pengendali.Komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas 

pengawasan dan bertanggung jawab untuk membantu auditor independen. 

Komite remunerasi memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap 

kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris 

mengenai kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi untuk 

disampaikan kepada RUPS serta kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif. 

Komite pemantau risiko bertugas untuk melakukan evaluasi atas kebijakan dan 

strategi pemantau risiko yang disusun oleh direksi yang mencakup pengawasan 

aktif oleh direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan untuk penetapan limit, 

penetapn proses identifikasi dan sistem informasi pemantau risiko.Nilai 

perusahaan adalah harapan para investor mengenai kondisi perusahaan yang 

baik, seperti peningkatan harga sahamnya dan kekayaan pemegang saham. 

Memaksimalkan nilai perusahaan juga akan berdampak kedepannya kepada 

para pemegang saham dan pihak lain percaya bahwa perusahaan tersebut 

memiliki kinerja yang baik dan prospek yang baik ke depannya.  
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Pelaksanaan corporate social responsibilitytentu saja akan mengeluarkan 

biaya dan akan menjadi beban bagi perusahaan, tetapi dengan menerapkan 

corporate social responsibilitydalam jangka panjang loyalitas nasabah akan 

semakin tinggi. Meningkatnya loyalitas nasabah akan berakibat penjualan 

perusahaan akan semakin meningkat, dan tingkat profitabilitas perusahaan juga 

akan meningkat. Meningkatnya profitabilitas menyebabkan nilai suatu 

perusahaan juga meningkat. Itulah sebabnya corporate social responsibility 

berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, corporate 

social responsibility dipilih sebagai variabel moderasi karena kegiatan 

corporate social responsibilitymerupakan bagian dari tata kelola perusahaan 

yang baik yang diharapkan mampu memperkuat hubungan Good Corporate 

Governance dengan nilai perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa hal tersebut hanya terjadi pada perusahaan tertentu karena kondisi tiap 

perusahaan berbeda yang memungkinkan bahwa penerapan corporate social 

responsibilitymaupun Good Corporate Governance justru tidak berpengaruh 

terhadap peningkatan nilai perusahaan. 

Menurut (Murwaningsari, 2018) corporate social responsibility 

mempunyai keterkaitan yang erat dengan Good Corporate Governance, 

keduanya memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis namun 

berhubungan satu sama lain. Tanggung jawab sosial berorientasi kepada para 

stakeholders, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama Good Corporate 

Governance yaitu responsibility, sedangkan pengungkapan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi. Konsep 

corporate social responsibility merupakan variabel moderating dari Good 

Corporate Governance. Variabel Moderating adalah variabel independen yang 

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel Independen 

lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dengan didukung oleh 

variabel moderating corporate social responsibility (CSR) terhadap Good 

Corporate Governance akan lebih mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam 

penelitian ini Good Corporate Governance diproksikan dengan ukuran dewan 
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komisaris, komisaris independen, komite audit, komite remunerasi dan nomiasi 

serta komite pemantau risiko. 

Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan 

informasi corporate social responsibility sebagai variabel pendukung atau 

variabel moderating yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan direspon positif 

oleh investor melalui peningkatan harga saham. Apabila perusahaan memiliki 

kinerja lingkungan dan sosial yang buruk maka akan muncul keraguan dari 

investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham. Di 

Indonesia telah berdiri Forum for Good Corporate Governance in Indonesia 

(FCGI) yang menangani mengenai masalah Good Corporate Governance. 

Pengungkapan corporate social responsibility dan pengungkapan Good 

Corporate Governance di Indonesia bukan lagi pengungkapan yang bersifat 

sukarela, tetapi sudah menjadi kewajiban karena sudah ada dasar hukumnya. 

Namun hukum yang ada belum disertai dengan standar yang baku untuk semua 

perusahaan yang ada di Indonesia karena itu masih sering terjadinya salah 

tafsir terhadap pelaksanaan corporate social responsibility.  

Menurut penelitian yang dilakukan Yushita (2017) mengenai pengaruh 

Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan,  memperoleh hasil 

bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan ukuran dewan 

direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan komite audit tidak. 

Kemudian, menurut Agus Bandiyono (2019) dalam penelitiannya yang 

berjudul The Effect of Good Corporate Governance and Political Connection 

on Value Firm memperoleh hasil bahwa baik parsial maupun simultan variabel 

Good Corporate Governance  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Penelitian lainnya yang memperoleh hasil bahwa Good 

Corporate Governance berpengaruh signifikan juga dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya; Karmila (2019), Dewi (2018). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zainab (2019) mengenai 

Influence of Corporate Governance on Firm Value Through Intellectual 
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Capital and Corporate social responsibility memperoleh hasil bahwa Good 

Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

hasil yang sama di dapati dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Azmy 

(2019) menyatakan bahwa Good Corporate Governance tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya yang memperoleh hasil bahwa 

Good Corporate Governance  tidak berpengaruh signifikan juga dilakukan 

oleh beberapa peneliti diantaranya; Vera (2018), Melisa Maria (2018). 

Kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu variabel-variabel 

yang digunakan ada yang berpengaruh positif, negatif dan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, hal inilah yang menjadi motivasi peniliti melakukan 

penelitian karena adanya ketidak konsistenan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh dewan komisaris, 

komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan industri perbankan, (2) Apakah corporate social 

responsibility mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris, 

komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan industri perbankan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji dan menganilis pengaruh pengaruh dewan komisaris, 

komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan industri perbankan dan menguji Corporate Social 

Responsibility mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris, 

komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan industri perbankan. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian regresi Moderated Regression 

Analysis (MRA) dengan bantuan alat analisis berupa aplikasi SPSS versi 20. 

Variabel moderating adalah variabel Independen yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel Independen lainnya terhadap variabel 



 

7 
 

dependen. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap 

perusahaan industri perbankan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

Lokasi penelitian adalah pada PT. Bursa Efek Indonesia. Data diambil dari 

beberapa website seperti www.idx.co.id, dan website-website perusahaan yang 

menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan, yaitu; (1) Perusahaan perbankan khususnya berjumlah 10 bank 

peringkat terbaik di Indonesia yang terdaftar di BEI. (2) Perusahaan perbankan 

yang menerbitkan laporan tahunan atau annual report selama periode 

pengamatan di BEI tahun 2015-2019. (3) Memiliki data mengenai komisaris 

independen, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan 

direksi selama menerbitkan laporan tahunan.  Berdasarkan data perusahaan 

yang terdaftar di BEI terdapat 46 perusahaan industriperbankan yang terdaftar. 

Dari jumlah tersebut hanya terdapat 10 sampel bank yang memenuhi kriteria 

penelitian yang telah ditetapkan. 

Tabel 1. Daftar perusahaan perbankan yang menjadi sampel 

No Nama Bank 

1 Bank BRI 

2 Bank Mandiri 

3 Bank BCA 

4 Bank BNI 

5 Bank BTN 

6 Bank CIMB Niaga 

7 Bank OCBC NISP 

8 Bank Panin 

9 Bank BTPN 

10 Bank Danamon 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

Teknik pengumpulan data melalui tahap studi kepustakaan dan observasi. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengukuran 

terhadap mekanisme Good Corporate Governance yang meliputi; dewan 

komisaris, komisaris independen, komite audit, komite remunerasi dan 

nominasi, komite pemantau risiko, pengukuran Corporate Social 
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Responsibility(CSR) yang diukur dengan proksi Corporate Social 

ResponsibilityIndex (CSRI) berdasarkan indikator Global Reporting Initiatives 

(GRI) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Dan Pengukuran 

nilai perusahaan diukur menggunakan proksi Tobin’s Q Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk 

melihat kecendrungan penyebaran pada masing-masing indikator dan untuk 

melihat secara umum penyebaran pada setiap variabel dalam bentuk penyajian 

data kedalam tabel distribusi frekuensi. Analisis induktif bertujuan untuk 

melihat signifikansi pengaruh Good Corporate Governance yang dimoderasi 

oleh corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hasil 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh keterangan distribusi 

frekuensi data dari perusahan yang menjadi sampel penelitian. Data yang 

diperoleh dari hasil analisis statistik deskriptif, menunjukkan nilai tertinggi 

(maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean), dan standar 

deviasi dari setiap variabel yang diteliti, yaitu variabel independen, dan 

variabel dependen. Seperti yang terlihat dalam tabel 2 dibawah ini disajikan 

statistik deskripsi data asli sebagai berikut: 

Tabel 2. Descriptive Statistics 

 
N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

Dewan Komisaris 50 4,00 9,00 6,9800 1,47759 

Komisaris Independen 50 40,00 66,70 54,3000 5,92042 

Komite Audit 50 3,00 7,00 3,9800 1,09712 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi 

50 1,00 10,00 5,4200 1,85263 

Komite Pemantau Risiko 50 2,00 8,00 5,0600 1,64639 

Nilai Perusahaan 50 77,00 105,00 88,5200 6,25395 

CorporateSocialResponsibility 50 75,00 100,00 86,9580 5,90714 

Valid N (listwise)  50     

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 
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Dari Tabel 2 diatas terlihat variabel nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen menunjukkan nilai terendah sebesar 77 dan nilai tertinggi sebesar 

105 dengan nilai rata-rata sebesar 88,52 dan standar deviasi sebesar 6,25. 

Dari Nilai rata-rata diatas menandakan bahwa nilai perusahaan yang 

menjadi sampel cukup baik, walaupun masih ada juga perusahaan yang nilai 

perusahaanya kecil. Angka diatas 1 menunjukkan bahwa perusahaan sampel 

menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada 

pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Untuk 

variabel dewan komisaris menunjukkan nilai terendah sebesar 4, nilai 

tertinggi sebesar 9, nilai rata-rata sebesar 6,9 dan standar deviasi sebesar 

1,47 dapat dilihat bahwa dewan komisaris dalam sebuah perusahaan masih 

dikatakan normal.Untuk komisaris independen nilai terendah sebesar 40 dan 

nilai tertinggi sebesar 66 sedangkan nilai rata-rata sebesar 54,3 dan dan 

standar deviasi sebesar 5,92 yang mengindikasi bahwa komisaris 

perusahaan sampel belum memenuhi kriteria Good Corporate Governance 

yang baik karena memiliki komisaris independen lebih dari 30.  

Proksi selanjutnya adalah komite audit dengan nilai terendah sebesar 3 

dan nilai tertinggi sebesar 7 dengan nilai rata-rata sebesar 3,98 dan standar 

deviasi sebesar 1. Komite audit perusahaan sampel telah memenuhi kriteria 

Good Corporate Governance, minimal anggota komite audit adalah 3 orang. 

Untuk variabel komite remunerasi dan nominasi dengan nilai terendah 

sebesar 1 dan nilai tertinggi sebesar 10 dengan nilai rata-rata sebesar 5,42 

dan standar deviasi sebesar 1,85. Komite remunerasi dan nominasi 

perusahaan sampel sebagian telah memenuhi kriteria Good Corporate 

Governance, minimal anggota komite remunerasi dan nominasi adalah 3 

orang. Untuk variabel komite pemantau risiko dengan nilai terendah sebesar 

2 dan nilai tertinggi sebesar 8 dengan nilai rata-rata sebesar 5 dan standar 

deviasi sebesar 1,64. Komite pemantau risiko perusahaan sampel sebagian 

telah memenuhi kriteria Good Corporate Governance, minimal anggota 

komite pemantau risiko adalah 3 orang. Variabel Corporate Social 

Responsibilitysebagai variabel moderasi menunjukkan nilai terendah sebesar 
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75 dan nilai tertinggi sebesar 100 dengan nilai rata-rata sebesar 86,9 dan 

standar deviasi sebesar 5,9. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan 

Corporate Social Responsibilityperusahaan sampel sudah bagus karena 

masih diatas 50.  

Uji asumsi klasik yang dilakukan pertama adalah dengan uji 

normalitas data.Hasil uji normalitas data penelitian dapat disajikan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2. Uji normalitas 

Uji normalitas dengan grafik menunjukkan bahwa dari grafik. Normal 

Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) -2,178 4,171  -,522 ,604 

Dewan Komisaris -,235 ,361 -,136 -,650 ,519 

Komisaris Independen ,075 ,067 ,173 1,120 ,269 

Komite Audit ,518 ,405 ,223 1,281 ,207 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi 

,273 ,280 ,198 ,973 ,336 

Komite Pemantau Risiko -,054 ,286 -,035 -,189 ,851 

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 
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Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heterokedastisitas, menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji 

heterokedastisitas dapat dilihat pada tebel 3 bahwa nilai signifikan variabel 

independen variabel dewan komisaris(X1), komisaris independen (X2), 

komitmen komite audit (X3), komite remunerasi dan nominasi (X4) dan 

komite pemantau risiko (X5) masing-masing sebesar 0.519, 0.269, 0.207, 

0.336 dan 0.851 lebih besar dari pada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel-variabel tersebut tidak terdapat heterokedastisitas.  

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toler

ance 

VIF 

(Constant) 70,728 7,462  9,479 ,000   

Dewan 

Komisaris 

2,281 ,646 ,539 3,530 ,001 ,475 2,106 

Komisaris 

Independen 

,176 ,119 ,167 1,476 ,147 ,869 1,150 

Komite Audit 2,105 ,724 ,369 2,907 ,006 ,685 1,459 

Komite 

Remunerasi dan 

Nominasi 

-,192 ,502 -,057 -,383 ,704 ,501 1,995 

Komite 

Pemantau 

Risiko 

-2,968 ,511 -,781 -5,806 ,000 ,611 1,637 

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dari 

tebel 4 dapat dilihat bahwa nilai Tolerance  variabel dewan komisaris(X1), 

komisaris independen (X2), komitmen komite audit (X3), komite 

remunerasi dan nominasi (X4) dan komite pemantau risiko (X5) masing-

masing sebesar 0.475, 0.869, 0.685, 0.501 dan 0.611 lebih besar dari 0,10. 

Sementara untuk nilai VIF variabel dewan komisaris(X1), komisaris 

independen (X2), komitmen komite audit (X3), komite remunerasi dan 

nominasi (X4), dan komite pemantau risiko (X5) masing-masing sebesar 
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2.106, 1.150, 1.459, 1.995 dan 1.637 lebih kecil dari pada 10.00, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak tidak terjadi gejala 

multikolinearitas dalam model regresi. 

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,716
a
 ,513 ,458 4,60496 

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan sejauh mana tingkat 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau 

sejumlah kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

(Bawono, 2006, 92). Hasil analisis koefisien determinasi atau Adjusted R 

Square  pada Tabel 4.6 adalah sebesar 0,458. Hasil ini dapat diartikan 

bahwa  Dewan Komisaris (X1), Komisaris Independen (X2), Komite Audit 

(X3), Komite Remunerasi (X4), dan Komite Pemantau Resiko (X5) mampu  

menjelaskan perubahan NIlai Perusahaan sebesar 45,8%. Sedangkan sisanya 

54,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. 

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (F) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 983,431 5 196,686 9,275 ,000
b
 

Residual 933,049 44 21,206   

Total 1916,480 49    

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji Anova 

menghasilkan nilai F hitung sebesar 9,275dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi (a = 5%), maka nilai signifikansi 

0,002 < 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa model tersebut signifikan untuk 

memprediksi Nilai Perusahaan. 
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Tabel 7. Hasil Uji Parsial (t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 70,728 7,462  9,479 ,000 

Dewan Komisaris 2,281 ,646 ,539 3,530 ,001 

Komisaris Independen ,176 ,119 ,167 1,476 ,147 

Komite Audit 2,105 ,724 ,369 2,907 ,006 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi 

-,192 ,502 -,057 -,383 ,704 

Komite Pemantau Risiko -2,968 ,511 -,781 -5,806 ,000 

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 

Berdasarkan data yang ada tabel 7, dapat diketahui bawa terdapat tiga 

hipotesis yang belum memenuhi kriteria uji hipotesis. Dan dua hipotesis 

yang sudah memenuhi kriteria uji hipotesis. H2 memiliki interprestasi bahwa 

hipotesis berpengaruh positif dan tidak signifikan, H4 memiliki interprestasi 

bahwa hipotesis berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan  H5 memiliki 

interprestasi bahwa hipotesis berpengaruh negatif dan signifikan, untuk itu 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak memenuhi syarat uji 

hipotesis. 

Tabel 8. Hasil Uji Moderasi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 70,728 7,462  9,479 ,000 

Dewan Komisaris 2,281 ,646 ,539 3,530 ,001 

Komisaris Independen ,176 ,119 ,167 1,476 ,147 

Komite Audit 2,105 ,724 ,369 2,907 ,006 

Komite Remunerasi dan 

Nominasi 

-,192 ,502 -,057 -,383 ,704 

Komite Pemantau Risiko -2,968 ,511 -,781 -5,806 ,000 

DKCSR ,025 ,007 ,565 3,331 ,002 

KICSR ,002 ,001 ,172 1,412 ,165 

KACSR ,027 ,008 ,404 3,268 ,002 

KRNCSR -,006 ,005 -,170 -1,081 ,286 

KPRCSR -,029 ,006 -,620 -4,642 ,000 

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 

Berdasarkan data yang ada tabel 8, dapat diketahui bawa Corporate 

Social Responsibility dapat memoderasi hubungan antara dewan komisaris 

dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Namun tidak dapat memoderasi 
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hubungan komisaris independen, komite remunerasi dan nominasi dan 

komite pemantau risiko terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 9. Regresi Prtama 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,716
a
 ,513 ,458 4,60496 

 

Tabel 10. Regresi Kedua 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,726
a
 ,528 ,474 4,53623 

Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti (2021) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square pada 

regresi pertama sebesar 0,458 atau 45,8% sedangkan setelah ada persamaan 

regresi kedua nilai Adjusted R Square naik menjadi 0,474 atau 47,4%. 

Dengan melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

Corporate social responsibility (variabel moderating) akan dapat 

memoderasi dengan memperkuat hubungan variabel-variabel X secara 

keseluruhan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan parameter dalam persamaan regresi tersebut, maka dapat 

diberikan kesimpulan bahwa Corporate social responsibility mempengaruhi 

atau memperkuat hubungan antara  Dewan Komisaris (X1), Komisaris 

Independen (X2), Komite Audit (X3), Komite Remunerasi (X4), dan 

Komite Pemantau Resiko (X5) dengan Nilai Perusahaan (Y). 

3.2 Pembahasan 

Pertama, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

ditunjukkan oleh hasil koefisien sebesar  2,281 dan signifikansi sebesar 

0,001, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05 

sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa dewan komisaris 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Yushita (2017) 
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mengenai pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan, 

variabel dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Semakin besar anggota dewan komisaris yang teliti dan 

detail dalam menjalankan tugasnya dalam meningkatkan nilai perusahaan, 

semakin kecil kemungkinan dewan direksi untuk menggunakan dewan 

komisaris untuk keuntungan mereka sendiri. 

Kedua, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris 

independen mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang ditunjukkan oleh hasil koefisien sebesar 0,176 dan 

signifikansi sebesar 0,147, dimana nilai signifikansi lebih besar dari nilai 

alpha yaitu 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa komisaris 

independen berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh 

Melisa Maria (2018) menyatakan kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan secara signifikan. Karena komisaris independen hanya 

memenuhi kewajiban regulasi dan proses dasarnya saja tidak sesuai dengan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

Ketiga, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

ditunjukkan oleh hasil koefisien sebesar 2,105  dan signifikansi sebesar 

0,006, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05 

sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa komite audit berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Vera Oktari dkk (2018) dalam 

penelitiannya yang berjudul The Influence of Good Corporate Governance 

on Company Value in Jakarta Islamic Index Companies memperoleh hasil 

bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dengan adanya komite audit, perusahaan diharapkan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien sehingga nilai perusahaan dapat 

meningkat. 
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Keempat, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite 

remunerasi dan nominasi tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh hasil koefisien sebesar -

0,192 dan signifikansi sebesar 0,704, dimana nilai signifikansi lebih besar 

dari nilai alpha yaitu 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa 

komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya oleh Karmila (2019) dalam penelitiannya yang berjudul The 

effect of corporate governance on company value memperoleh hasil bahwa 

komite remunerasi dan nominasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini karena pelantikan komite remunerasi dan nominasi oleh 

perusahaan dilakukan semata-mata untuk memenuhi dengan peraturan dan 

tidak dimaksudkan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang Baik 

dalam perusahaan. Selain itu, beberapa perusahaan menggabungkan tugas 

komite remunerasi dengan tugas direksi, sehingga tugas dan tanggung jawab 

komite ini dipegang langsung oleh direksi. Komite remunerasi dan nominasi 

juga memicu perusahaan untuk membelanjakan lebih banyak pada layanan 

komite ini yang akan berdampak pada turunnya nilai perusahaan. 

Kelima, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite 

pemantau risiko mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang ditunjukkan oleh hasil koefisien sebesar -2,968 dan 

signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 

alpha yaitu 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa komite 

pemantau risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya 

oleh Diani Lestari (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel 

komite pemantau risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Tugas komite manajemen risiko adalah menetapkan kebijakan 

dan strategi penerapan risiko untuk perusahaan. Frekuensi rapat yang terlalu 

tinggi menunjukkan belum terdapat penerapan manajemen risiko yang 

efektif bagi perusahaan sehingga berpengaruh negative terhadap nilai 
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perusahaan. Tujuan pembentukan komite manajemen risiko adalah untuk 

membantu tugas direksi dan komisaris dalam penerapan risiko perusahaan 

yang efektif. Jika dikaitkan dengan agency theory keberadaan komite 

manajemen risiko adalah untuk membantu agent untuk meningkatkan nilai 

pemegang saham (principal). 

Keenam,hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility memoderasi (memperkuat) hubungan antara dewan komisaris 

dengan nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan Corporate Social 

Responsibility (Z) memberikan nilai koefisien paramater (β) sebesar  0,025 

dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan melihat hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya Corporate Social Responsibility 

(variabel moderating) akan dapat memperkuat hubungan dewan komisaris 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Muhamad Iqbal (2018) mengenai Pengaruh Corporate Social Responsibility 

dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Perencanaan Pajak sebagai Variabel Moderating,  variabel corporate social 

responsibility memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Ketujuh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility tidak memoderasi (memperlemah) hubungan antara 

komisaris independen dengan nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

Corporate Social Responsibility (Z) memberikan nilai koefisien paramater 

(β) sebesar  0,002 dengan tingkat signifikansi 0,165.  Dengan melihat hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Corporate Social 

Responsibility (variabel moderating) akan dapat memperlemah hubungan 

komisaris independen terhadap nilai perusahaan.Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Menurut penelitian yang dilakukan Vivi Apriliyanti 

(2018)mengenai PengaruhGood Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility Dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Profitability Sebagai Variabel Moderating,  variabel corporate social 
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responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dan bukan 

variabel moderasi.  

Kedelapan,hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility memoderasi (memperkuat) hubungan antara komite audit 

dengan nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan Corporate Social 

Responsibility (Z) memberikan nilai koefisien paramater (β) sebesar  0,027 

dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan melihat hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya Corporate Social Responsibility 

(variabel moderating) akan dapat memperkuat hubungan komite audit 

terhadap nilai perusahaan. 

Kesembilan,hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility tidak memoderasi (memperlemah) hubungan antara komite 

remunerasi dan nominasi dengan nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

dengan Corporate Social Responsibility (Z) memberikan nilai koefisien 

paramater (β) sebesar  -0,006 dengan tingkat signifikansi 0,286.  Dengan 

melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Corporate 

Social Responsibility (variabel moderating) akan dapat memperlemah 

hubungan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. 

Kesepuluh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility memoderasi (memperkuat) hubungan antara komite 

pemantau risiko dengan nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

Corporate Social Responsibility (Z) memberikan nilai koefisien paramater 

(β) sebesar  -0,029 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan melihat hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Corporate Social 

Responsibility (variabel moderating) akan dapat memperlemah hubungan 

komite  pemantau risiko terhadap nilai perusahaan. Jumlah anggota komite 

pemantau risiko yang semakin banyak bukan merupakan jaminan bahwa 

kinerja suatu perusahaan juga meningkat. Anggota komite pemantau risiko 

yang terlalu banyak berakibat kurang baik bagi perusahaan karena akan ada 

banyak tugas atau pekerjaan yang terpecah. Hal ini menyebabkan anggota 

komite pemantau risiko kurang fokus dalam menjalankan tugasnya sehingga 
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kinerja perusahaan akan semakin memburuk. Selain itu, banyak dari komite 

pemantau risiko belum memahami peran utamanya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan Komisaris Independendan, Komite 

Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan secara keseluruhan Corporate 

Social Responsibility memoderasi (memperkuat) hubungan antara Dewan 

Komisaris, Komisaris Independen dan Komite-Komite Dewan Komisaris 

terhadap Nilai Perusahaan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

Berkenaan dengan temuan penelitian, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran yaitu: Diharapkan kepada Perusahaan-perusahaan industri 

perbankan di indonesia agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-

dampak sosial yang ditimbulkan dan berupaya untuk mengatasinya. Kepada 

perusahaan industri perbankan untuk implementasi konsep Good Corporate 

Governance, yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu 

memperhatikan kepentingan stakeholders nya, sesuai dengan aturan yang ada 

dan menjalin kerja sama yang aktif. 
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