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ABSTRACT 

 

The purpose of this is study is to determine the effect of independent 

commissioner, audit committee, and corporate social responsibility disclosure on 

firm value. The sample of this study are listed companies in banking industry in 

Indonesia Stock Exchange for the year 2009-2013. This study uses purposive 

sampling method. 

The independent variables on this study are independent commissioner, 

audit committee, and corporate social responsibility disclosure. Firm value is 

used as dependent variable and measured by using Tobin’s Q. the analysis model 

of this study uses multiple linear regression analysis. 

The result of hypothesis testing showed : (1) independent commissioner 

significantly effect on firm value, (2) audit committee do not have significant on 

firm value, (3) and corporate social responsibility disclosure significantly effect 

on firm value. Simultaneously, independent commissioner, audit committee, and 

corporate social responsibility disclosure have significant effect on firm value. 

Keywords: Firm value, good corporate governance, independent commissioner, 

audit committee, and corporate social responsibility disclosure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda dalam mendirikan sebuah 

perusahaan. Namun secara umum terdapat pokok-pokok tujuan perusahaan yang 

ingin di capai, yaitu pertama untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, 

kedua untuk memakmurkan pemilik atau pemegang saham, dan yang ketiga atau 

yang terakhir untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari 

harga sahamnya.  

Nilai perusahaan yang bagus bisa dilihat dari kinerja perusahaan dan dari laba 

perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik, maka nilai perusahaan tersebut akan 

bagus dan apabila laba yang dimiliki perusahaan meningkat, maka semakin besar 

kemungkinan investor akan menanamkan modalnya. Semakin tinggi atau bagus 

nilai perusahaan, maka para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan 

yang lebih sehingga dapat meningkatkan kemakmuran hidupnya.  

Untuk meningkatkan nilai perusahaan harus ada kesepakatan atau kerjasama 

antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Tidak adanya kerjasama 

antara pihak tersebut dapat menimbulkan masalah yang disebut agency problem. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency problem yaitu manajemen 

perusahaan lebih mementingkan kepentingan pribadi, dimana pemegang saham 

tidak menyukai apa yang dilakukan manajemen karena dapat menimbulkan biaya 
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yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga 

saham sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

sebuah pengawasan yang baik agar tujuan dapat terarah sebagaimana harusnya.  

Pada umumnya faktor keuangan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi nilai perusahaan (Mulianti, 2010 dalam Susanto, 2012). Namun, 

saat ini tidak hanya faktor keuangan saja yang dapat mempengaruhi kinerja 

sebuah perusahaan, tetapi faktor non keuangan juga berperan terhadap kinerja 

sebuah perusahaan sehingga berdampak pada nilai perusahaan.  

Good corporate governance merupakan faktor non keuangan yang harus 

dipertimbangkan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Good corporate 

governance dalam IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) 

merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ 

perusahaan sebagai upaya untuk member nilai tambah perusahaan secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan 

berlaku lainnya. Dalam FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) 

yang juga mengutip dari Cadbury Committee of United Kingdom, tujuan dari 

corporate governance adalah “to create added value to the stakeholders”, yaitu 

untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. Adapun menurut Gillan dan 

Starks (2003), corporate governance timbul dari adanya perbedaan kepentingan 

antara stakeholder dalam struktur perusahaan. 

Dalam BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) good 

corporate governance bermula dari adanya market crash yang terjadi di Amerika 
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pada tahun 1929. Sedangkan di Indonesia corporate governance mulai terkemuka 

setelah terjadinya krisis ekonomi politik yang dimulai tahun 1997. Salah satu 

kasus yang terkenal karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip good corporate 

governance menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, yaitu 

kasus Enron dan Barrings Bank, dimana kasus Enron terdapat unsur penipuan 

akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif, sedangkan 

kasus Barrings Bank terjadi karena tidak adanya pembagian tanggung jawab yang 

merata, lemahnya pengawasan internal dan kurangnya pengawasan top 

manajemen (Purnomo, Juni 2011). 

Dalam era globalisasi, dimana semakin ketatnya persaingan dalam dunia 

bisnis, maka perusahaan membutuhkan good corporate governance untuk 

mengawasi dan mengatur kegiatan usahanya agar mencapai tujuan yang 

diinginkan dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun dalam Forum 

for Corporate Governance in Indonesia terdapat beberapa manfaat dalam 

menerapkan corporate governance ke suatu perusahaan, yaitu lebih mudah untuk 

meningkatkan modal, biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja bisnis 

dan kinerja ekonomi, dan menimbulkan dampak yang baik pada harga saham.  

Tidak hanya good corporate governance, faktor non keuangan lain yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu corporate social responsibility. 

Menurut Rusdianto (2013) CSR lebih lanjut dimaknai sebagai komitmen 

perusahaan atau organisasi untuk terus meneurs bertindak secara etis, beroperasi 

secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan 
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peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga 

peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas. 

Saat ini corporate social responsibility bukan lagi bersifat voluntary, tetapi 

bersifat mandatory. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Pasal 66 ayat 2 mewajibkan 

Perseroan untuk membuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Adapun menurut Undang-Undang No 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa Pasal 15 penanam modal 

berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan dan 

menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman 

modal. 

Berdasarkan penelitian Susanto (2012), melaksanakan CSR secara konsisten 

dalam jangka panjang akan meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap 

kehadiran perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, image perusahaan menjadi 

meningkat. Dengan adanya image yang meningkat, maka laba penjualan dan laba 

akan meningkat sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat dan semakin 

banyak pula investor juga lebih menginginkan menanamkan modal pada 

perusahaan tersebut. 
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Berdasarkan penelitian Rustiarini (2010) yang dilakukan pada perusahaan 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008, komisaris independen  berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), Suhartati (2011) dan Susanto 

(2012). Namun penelitian yang dilakukan oleh Amanti (2012), Wardoyo (2013) 

dan Suyanti, et al (2010) menunjukan hasil proporsi komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Suyanti, et al (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan kualitas laba sebagai 

variabel intervening. Hasil penelitian menunjukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dan sejalan dengan hasil 

penelitian Wardoyo (2013), Suyanti, et al (2010), Suhartati (2011) dan Susanto 

(2012). Namun hasil penelitian Rustiarini (2010) dan Siallagan dan Machfoedz 

(2006) menunjukan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Hasil penelitian corporate social responsibility yang dilakukan oleh Bidhari 

(2013) menunjukan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2010) dan Nahda (2011). 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo (2013), Retno dan Priantinah 

(2012), Susanto (2012), Suhartati (2011) dan Amanti (2012) menunjukan hasil 

corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Dengan adanya hasil penelitian yang beragam, penelitian kali ini akan 

dilakukan untuk menguji keberadaan komisaris independen, komite audit, dan 
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pengungkapan corporate social responsibility dengan nilai perusahaan. Penelitian 

ini berfokus pada perbankan sebagai objek karena bank dalam menjalankan 

kegiatan usahanya menerapkan azas kepercayaan. Terlebih lagi, saat ini banyak 

terjadi kasus dalam perbankan, seperti Bank Mega, Bank Panin, Bank Jabar 

Banten dan Bank Mestika Dharma yang menurut Deputi Gubernur BI, Halim 

Alamsyah, permasalahan yang terjadi karena bank tersebut tidak menerapkan 

good corporate governance (Qorib, Juni 2013). Dengan adanya kasus tersebut 

bank harus lebih berupaya dalam meningkatkan citra dan kepercayaan dari 

masyarakat, salah satunya dengan mengikuti proses good corporate governance 

dan mengungkapkan kegiatan corporate social responsibility. 

Atas dasar uraian yang telah disebutkan, maka saya tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan harus ada kerjasama antara pemegang saham 

dan manajemen perusahan agar tidak menimbulkan agency problem. Perusahaan 

yang mengikuti proses good corporate governance dapat meminimalisasikan 

terjadinya agency problem. Salah satu kegiatan yang dapat memperkuat proses 

good corporate governance, yaitu dengan melakukan kegiatan corporate social 

responsibility.  
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Good Corporate governance dan corporate social responsibility dinilai dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi, saat ini masih ada perusahaan yang 

melanggar, tidak menerapkan, dan tidak memahami pentingnya good corporate 

governance dan corporate social responsibility. Adapun dalam penelitian 

sebelumnya menunjukan hasil penelitian yang beragam mengenai hubungan 

antara good corporate governance dan corporate social responsibility dengan 

nilai perusahaan. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang 

pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lebih fokus, maka peneliti 

akan membatasi permasalah yang akan diteliti. Batasan tersebut, yaitu : 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2009-2013 

2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan annual report tahun 2009-2013 

pada www.idx.co.id atau situs resmi BEI, Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) dan atau situs resmi perusahaan perbankan yang 

terkait 

3. Perangkat organisasi terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

dewan komisaris dan dewan direksi, namun dalam penelitian ini unsur 

yang digunakan hanya komisaris independen dan komite audit.  
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1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dengan adanya komisaris independen akan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan? 

2. Apakah dengan adanya komite audit akan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah dengan adanya pengungkapan corporate social responsibility 

akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah dengan adanya komisaris independen, komite audit, dan 

pengungkapan corporate social responsibility akan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap performance 

perusahaaan dan good corporate governance yang akan mempengaruhi 

nilai perusahaan 

2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap performance 

perusahaan dan good corporate governance yang akan mempengaruhi 

nilai perusahaan 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan 
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4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan 

pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak 

berkepentingan, antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang menjadi 

rumusan masalah. 

2. Bagi Pengguna Informasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

dampak good corporate governance dan corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada 

perusahaan bahwa dengan melaksanakan good corporate governance dan 

corporate social responsibility akan memberikan keuntungan. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melanjutkan 

penelitian terkait dengan analisis pengaruh good corporate governance 

dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan dan sistematika penulisan. 

 

Bab II Landasan Teori 

 Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori, 

penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh komisaris independen, 

komite audit, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap 

nilai perusahaan, kerangka pemikiran yang digunakan, dan hipotesis yang 

akan diteliti. 

 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang sasaran yang dijadikan sebagai objek penelitian, data 

yang akan dihimpun, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan 

metode analisis data. 

 

Bab IV Hasil dan Analisis 

 Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan intepretasi 

hasil yang berkaitan dengan pengaruh komisaris independen, komite audit, 

dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan 
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Bab V Kesimpulan  

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang berkaitan 

dengan pengaruh komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan 

 

Daftar Pustaka 

 Berisi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan dan referensi untuk 

melakukan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Agensi 

Perusahaan merupakan bentuk paling efisien dari sebuah kontrak dimana 

pada awalnya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga (Godfrey, 2010). 

Suatu perusahaan pada umumnya dalam kegiatan usahanya melibatkan beberapa 

pihak, yaitu investor, manajer, supplier, pegawai, pemerintah dan pihak lain yang 

berkepentingkan untuk saling bekerjasama guna mencapai tujuan perusahaan. 

Namun, selama 100 tahun terakhir telah terjadi perbedaan keagenan antara 

pemilik (pemegang saham dan penyedia hutang) dengan manajer (Godfrey, 2010). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebuah kontrak 

dimana satu orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk 

melaksanakan sejumlah layanan atau jasa dan mendelegasikan beberapa 

wewenang kepada agent untuk mengambil keputusan.  

Hubungan principal dan agent tidak lepas dari timbulnya suatu konflik, yaitu 

dimana terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Masalah 

keagenan yang timbul adalah masalah yang mendorong agent untuk bersikap 

seolah-olah ia sedang memaksimumkan kesejahteraan principal. Contohnya, 

dimana agent adalah manajer perusahaan, manajer memiliki insentif untuk 

meningkatkan konsumsi penghasilan tambahan, seperti penggunaan mobil 

perusahaan, rekening biaya, atau ukuran pembayaran bonus dengan 
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mengorbankan principal (pemegang saham) (Godfrey, 2010). Agency theory 

memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan 

sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun pemegang saham 

pada khususnya (Daniri, 2006). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), konflik yang mungkin timbul karena 

adanya hubungan keagenan adalah konflik kepentingan atau conflict of interest, 

yaitu kemungkinan agent bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. 

Dengan adanya konflik keagenan ini, maka timbul agency cost. Pada tingkat yang 

paling umum, agency cost adalah setara dengan dollar dari penurunan 

kesejahteraan yang dialami oleh principal karena adanya perbedaan kepentingan 

antara principal dan agent (Godfrey, 2010). Biaya keagenan yang harus 

ditanggung principal dan agent menurut Jensen dan Meckling (1976), yaitu : 

1. Monitoring costs, biaya yang timbul untuk memantau perilaku agent. 

Biaya ini ditanggung oleh principal untuk mengukur, mengamati dan 

mengontrol perilaku agent. Contohnya, biaya audit, biaya untuk 

menetapkan rencana kompensasi manajemen, pembatasan anggaran dan 

aturan operating. 

2. Bonding costs, biaya yang timbul dan ditanggung oleh agent untuk 

membangun dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent 

akan bertindak untuk kepentingan principal atau untuk menjamin agent 

akan memberikan kompensasi untuk principal apabila agent bertindak 

yang bertentangan dengan kepentingan principal. Contohnya, agent 

secara sukarela membuat laporan keuangan pertiga bulan atau triwulan 
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untuk principal atau agent membuat sebuah kontrak untuk tidak 

memberikan informasi tertentu kepada pesaing. 

3. Residual loss, kerugian yang dialami principal akibat adanya beberapa 

keputusan yang diambil oleh agent yang tidak sepenuhnya untuk 

kepentingan principal. Contohnya, kemungkinan manajer untuk 

mengubah account untuk memaksimumkan bonusnya atau usahanya 

tidak seperti yang diinginkan oleh principal. 

Menurut Daniri (2006) berbagai pemikiran mengenai corporate governance 

berkembang dengan bertumpu pada agency theory. Konflik antara manajer dan 

pemegang saham atau konflik keagenan dapat diminimalisasikan dengan 

mekanisme pengawasan dan pengendalian serta kontrak kerja yang berisi tentang 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat mengurangi agency cost. 

2.2. Teori Legitimasi 

Legitimasi merupakan keadaaan psikologis keberpihakan orang dan 

kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik 

fisik maupun nonfisik. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi 

perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat 

dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama 

terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang 

semakin maju (Hadi, 2011). 

O’Donovan (2002) dalam Hadi (2011), menyatakan legitimasi, yaitu : 

“Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat 

kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari 
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masyarakat.Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya 

potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern)”. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan legitimasi perusahaan 

merupakan sistem tanggungjawab perusahaan kepada pihak stakeholder sehingga 

perusahaan mendapatkan apa yang diinginkan dari stakeholder. 

Uraian di atas dapat menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan teori 

yang mendasari kegiatan corporate social responsibility. Perusahaan 

melaksanakan corporate social responsibility dan mengungkapkan kegiatan 

tersebut dalam laporan keuangan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 

2.3. Teori Stakeholder 

Stakeholder theory menyatakan bahwa tujuan perusahaan harus 

mempertimbangkan seluruh stakeholder perusahaan (Hong, 2005). Terdapat 

beberapa definisi mengenai stakeholder yang diungkapkan oleh para pakar, yaitu : 

Hong (2005) berpendapat bahwa : 

“Stakeholder adalah individu atau grup yang dipengaruhi atau mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan.” 

Hadi (2011) berpendapat bahwa : 

“Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.” 

Luk, Yao, Tse, Alan, Sin, Leo dan Raymond (2005) dalam Hadi (2011) 

menyatakan : 
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“Stakeholder is a group or an individual who can affect, or be affected by, 

the success or failure of organization.” 

Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa stakeholder adalah kelompok atau 

individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi kesuksesan atau kegagalan 

suatu organisasi. 

Dengan demikian, stakeholder tidak hanya pihak internal saja tetapi juga 

termasuk pihak eksternal, yang meliputi karyawan, pelanggan, pemerintah, 

perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, dan pihak lainnya yang mempengaruhi 

atau dipengaruhi perusahaan. 

Hadi (2011) berdasarkan pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, 

perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (social setting) 

sekitarnya. Untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur 

sebatas keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor 

sosial (social dimentions) terhadap stakeholder, baik internal maupun eksternal. 

Perusahaan juga sering menggunakan stakeholder theory untuk mendapatkan 

legitimasi dan untuk mendapatkan nilai positif dari masyarakat guna mencapai 

tujuan perusahaan. 

 

2.4. Teori Persinyalan (Signalling Theory) 

Perspektif informasi menyatakan bahwa manajer secara sukarela memberikan 

informasi kepada investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan. 

Manajer melakukan peran ini, karena manajer memiliki keunggulan komparatif 

dalam produksi dan penyebaran informasi (Godfrey, 2010).  
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Teori persinyalan sesuai dengan teori informasi, dimana manajer 

menggunakan informasi tersebut untuk memberikan sinyal kepada pihak investor 

untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Menurut teori sinyal, jika 

manajer mengharapkan tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi di masa 

depan, maka mereka akan memberikan sinyal kepada investor dengan 

memberikan suatu informasi (Godfrey, 2010). 

Manajer yang berada dalam perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik 

akan memiliki insentif yang baik, manajer yang berada dalam perusahaan yang 

mempunyai berita yang netral akan memberikan informasi yang positif atau yang 

baik sehingga perusahaan tersebut tidak mendapat dugaan mempunya hasil yang 

buruk, dan manajer yang berada dalam perusahaan yang mempunyai informasi 

yang buruk akan memiliki insentif untuk tidak melaporkan, namun mereka harus 

tetap melaporkan informasi tersebut untuk menjaga kredibilitas di pasar dimana 

saham perusahaan tersebut di perdagangkan. Asumsi insentif ini digunakan untuk 

memberikan sinyal berupa informasi ke pasar modal, dimana teori sinyaling 

memprediksi bahwa setiap perusahaan akan memberikan informasi yang lebih 

dari yang diharapkan (Godfrey, 2010). 

Konsekuensi logis dari teori persinyalan adalah bahwa ada keuntungan di 

masa depan, karena jika investor percaya sinyal berupa informasi yang diberikan 

maka harga saham akan meningkat dan para pemegang saham akan mendapatkan 

keuntungan (Godfrey, 2010). 

Informasi yang diberikan perusahaan dapat mencegah terjadinya asimetri 

perusahaan antara pihak manajemen, pemegang saham dan pihak eksternal.  
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Informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan dan non keuangan. Informasi 

non keuangan yang wajib diungkapkan oleh perusahaan yaitu informasi tentang 

pelaksanaan good corporate governance. Sehingga apabila good corporate 

governance sudah terlaksana, diharapkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan akan meningkat dan nilai perusahaan juga akan meningkat.  

 

2.5. Good Corporate Governance 

Daniri (2006) mendefinisikan good corporate governance sebagai suatu pola 

hubungan, sistem, dan proses yang digunakan organ perusahaan (Direksi, Dewan 

Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham 

secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma 

yang berlaku. 

Cadbury Committee (1992) mendefinisikan corporate governance, yaitu 

sebagai berikut : 

“Corporate governance is a set of the rules that define a relationship between 

shareholders, manager, creditor, the government, employees and other internal 

and external stakeholder in respect to their rights and responsibilities.” 

Berdasarkan Cadburry Committee, corporate governance adalah seperangkat 

aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, 

pemerintah, karyawan dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. 
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Menurut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), good 

corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan 

yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang 

mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang 

terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). Tim GCG 

BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition, yaitu komitmen, aturan main, 

serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. 

Good corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance (2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate 

governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang 

melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG 

mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, oleh 

karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat 

penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang 

berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya 

pemerintah dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menjelaskan bahwa pedoman 

good coporate governance merupakan acuan bagi perusahaan untuk 

melaksanakan good corporate governance dalam rangka : 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan 

yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibiltas, 

independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 
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2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing 

organg perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota 

Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

4. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

5. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 

internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang 

mendorong arus investasi dan pertumbungan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan. 

Adapun tujuan good corporate governance menurut Cadbury Committee 

(1992) adalah “to create added value to the stakeholders”, yaitu untuk 

menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. 

Dalam melaksanakan good corporate governance diperlukan dasar atau 

prinsip yang berlaku secara internasional. Dasar atau prinsip ini diharapkan 

menjadi acuan bagi pemerintah dalam membangun framework bagi penerapan 

good corporate governance. Menurut KNKG (2006), setiap perusahaan harus 

memastikan bahwa asas good corporate governance diterapkan pada setiap aspek 

bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas atau prinsip dasar penerapan good 

corporate governance menurut Daniri (2006), yaitu : 
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1. Keterbukaan Informasi (Transparency) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam 

proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 

peraturan perundangan yang berlaku.Peraturan yang berlaku disini 

termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, 

perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar 

penggajian dan persaingan yang sehat. 

4. Kemandirian (Independency) 

Independensi atau kemandiriran adalah suatu keadaan di mana 

perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 
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5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (fairness) bisa didefinisikan 

sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan 

perundangan yang berlaku.Fairness juga mencakup adanya kejelasan 

hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk 

melindungi hak-hak investor—khususnya pemegang saham minoritas—

dari berbagai bentuk kecurangan. 

Menurut Daniri (2006), terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh 

perusahaan apabila menerapkan good corporate governance. Manfaatnya, yaitu : 

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak 

manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita 

perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), 

ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut. 

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari 

pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas 

dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil 

seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan 

citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. 
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4. Menciptakan dukungan stakeholder (para pemangku kepentingan) dalam 

lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan 

berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena 

umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat 

manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 

Organ perusahaan yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG 

menurut KNKG (2006), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris yang terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi 

yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang Terafiliasi dan 

Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk 

komite. Adapun komite penunjang Dewan Komisaris, yaitu komite audit, komite 

nominasi dan remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan 

corporate governance.  

Adapun menurut Sutedi (2011) terdapat unsur-unsur dari dalam suatu 

perusahaan yang dapat menjamin berfungsinya good corporate governance, yaitu 

di antaranya : 

1. Pemegang saham 

2. Direksi 

3. Dewan komisaris 

4. Manajer 

5. Karyawan/serikat pekerja 
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6. Sistem remunerasi berdasar kinerja 

7. Komite audit 

Unsur corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

komisaris independen dan komite audit. Berikut teori mengenai komisaris 

independen dan komite audit. 

2.5.1. Komisaris Independen 

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan perusahaan 

memiliki tugas dan tanggungjawab. Secara umum, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab dewan komisaris adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab para Direksi dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai 

target yang telah ditentukan RUPS. Fungsi lainnya, memastikan bahwa 

perusahaan telah berjalan pada jalur yang benar dengan cara yang efisien dan 

efektif dan menghindari seminimal mungkin risiko, sesuai kepentingan semua 

stakeholdersnya, serta memastikan ditetapkannya good corporate governance 

(Daniri, 2006). 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Dewan Komisaris 

memerlukan  Komisaris Independen. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank 

Umum Pasal 1 ayat 4, Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris 

yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 
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Komposisi komisaris dalam sistem two boards, dianjurkan agar didominasi 

para Komisaris Independen, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam 

menjalankan fungsinya – melindungi kepentingan pemegang saham (Daniri, 

2006). Saat ini, keberadaraan Komisaris Independen sudah diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, setidaknya 50% dari jumlah anggota Dewan 

Komisaris harus merupakan Komisaris Independen dalam rangka menambah 

efektivitas dan kualitas aktivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris. 

Rumus untuk mengukur proporsi komisaris independen (Wardoyo, 2013) 

dan (Herawaty, 2008) adalah : 

 

Proporsi Komisaris Independen = 
∑ 	

∑ 	 	
 

 

2.5.2. Komite Audit 

Sesuai dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.KEP-643/BL/2012 peraturan Nomor 

IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,. 

Dalam poin 1 (a), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantuk melaksanakan tugas dan 

fungsi Dewan Komisaris. 

Dalam peraturan yang sama pada poin 2 (a), menyatakan bahwa dalam 

suatu perusahaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 

yang berasal dari Komisaris Independen dan dari pihak luar atau perusahaan 

publik dan Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Adapun tugas dan 
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tanggungjawab komite audit menurut Ketua BAPEPEM-LK No. KEP-

643/BL/2012 peraturan Nomor IX.1.5, yaitu : 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan 

Publik 

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan 

pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya 

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi 

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas 

temuan auditor internal 

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen 

risiko yang dilakukan oleh Direksi 

7. Menelahaan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik 

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait 

dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan 

Publik 

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau 

Perusahaan Publik. 
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Jika peranan komite audit terlaksana sesuai dengan ketentuan, maka 

transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor. 

Rumus untuk mengukur komite audit adalah (Rustiarini, 2010) dan 

(Suhartati, 2011) : 

Komite Audit = ∑ Anggota Komite Audit 

 

2.6. Corporate Social Responsibility 

Menurut Rudito dan Famiola (2013) tanggung jawab sosial atau corporate 

social responsibility pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk 

dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara 

keseluruhan. 

Rusdianto (2013) CSR lebih lanjut dimaknai sebagai komitmen perusahaan 

atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal 

dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan 

kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas 

komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas. 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang 

merupakan lembaga forum bisnis yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa 

mendefinisikan CSR, yaitu : 

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to 
behave ethically and contribute to economic development while improving the 
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quality of life of the workforce and their families as well as of the local community 
and society at large”. 
 
Definisi tersebut mengisyaratkan CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh dunia 

bisnis untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta 

komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. 

Johnson and Johnson (2006) dalam Hadi (2011) mendefinisikan : 

“Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the 

business processes to produce an overall positive impact on society”. 

Definisi tersebut mengisyarakatkan bahwa CSR pada dasarnya berangkat dari 

folosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara 

keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu,  

perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan 

produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Ghana (2006) dalam Hadi (2011) mendefinisikan : 

“CSR is about capacity building for sustainable likelihoods. It respects culutural 

differences and finds the business opportunities in building the skills of 

employees, the community and the government.” Lebih lanjut Ghana (2006) 

menyatakan,…“corporate social responsibility (CSR) is about business giving 

back to society”. 

Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa CSR memberikan kapasitas 

dalam membangun perusahaan menuju terjaminnya bisnis yang berkelanjutan 

(going concern). Didalamnya, perusahaan menemukan peluang bisnis termasuk 
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membangun keterampilan karyawan, masyarakat dan pemerintah.Lebih lanjut 

CSR adalah tentang bisnis yang memberikan kembali kepada masyarakat. 

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian CSR 

merupakan bentuk tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

kepada masyarakat dan lingkungan sekitar karena adanya kegiatan operasional 

yang dapat menimbulkan kemungkinan kerusakan. 

 

Gambar 2.1 

Konsep Triple Bottom Line 

Social 

 

 

 

 

Lingkungan           Ekonomi (Profit) 

Sumber : Elkington dalam Hadi (2011) 

 

Terdapat 3 (tiga) komponen atau prinsip dasar CSR menurut Carroll (1979) 

dalam Rusdianto (2013), yang sering disebut Triple Bottom Line. Komponen atau 

prinsip dasar tersebut meliputi : 

1. Profit 

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) 

untuk terus beroperasi dan berkembang. 

3P 
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2. People 

Perusahaan dalam hal ini harus memiliki kepedulian terhadap 

kesejahteraan manusia. 

3. Planet  

Pentingnya perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan 

keberlanjutan keanekaragaman hayati. 

Corporate social responsibility mempunyai arti dimensi yang sangat luas 

sehingga dalam menerapkan kegiatan atau aktivitas tersebut diperlukan prinsip 

dasar. Menurut Crowther David (2008) dalam Hadi (2011) terdapat 3 (tiga) 

prinsip tanggungjawab sosial, yaitu : 

1. Sustainability 

Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam 

melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan 

sumberdaya di masa depan. 

2. Accountability 

Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan 

bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas 

dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi 

lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan perusahaan 

membangun image dan network terhadap para pemegang kepentingan. 

3. Transparency 

Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak 

eksternal.Tranparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas 
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perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transaparansi 

merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, yang 

berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, 

khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari 

lingkungan. 

Aktivitas tanggung jawab sosial merupakan kegiatan tanggung jawab yang 

dilakukan perusahaan untuk stakeholders yang dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya menurut 

Rusdianto (2013), yaitu : 

1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan 

2. Meningkatkan citra perusahaan 

3. Mengurangi risiko bisnis perusahaan 

4. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan 

5. Mempertahankan posisi merk perusahaan 

6. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas 

7. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal (capital) 

8. Meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis 

9. Mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management) 

Salah satu standar panduan yang terkait CSR menurut Rusdianto (2013) 

adalah Global Reporting Initiative (GRI). GRI adalah institusi independen yang 

memiliki misi mengembangkan dan menyebarluaskan panduan pelaporan 

keberlanjutan (Sustainability Reporting Guideline) yang aplikatif. Corporate 

social responsibility diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang akan dinilai 

PENGARUH KOMISARIS..., CITRA HARLEANTI, Ak.-IBS, 2014



 

32 
 

dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan 

dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan GRI. Tiga fokus indikator 

pengungkapan GRI adalah ekonomi (9 item) yang meliputi aspek kinerja 

ekonomi, kehadiran pasar dan dampak ekonomi tidak langsung, lingkungan (30 

item) yang meliputi aspek material, energi, air, keanekaragaman hayati 

(biodiversitas), emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, dan sosial 

(40 item) yang terdiri dari: tenaga kerja (14 item) yang meliputi aspek pekerjaan, 

tenaga kerja atau hubungan manajemen, kesehatan dan keselamatan jabatan, 

pelatihan dan pendidikan, hak asasi manusia (9 item) yang meliputi aspek praktek 

investasi dan pengadaan, nondiskriminasi, kebebasan berserikat dan berunding 

bersama, pekerja anak, kerja paksa dan kerja wajib, praktek atau tindakan 

pengamanan, hak penduduk asli, masyarakat (8 item) yang meliputi aspek 

komunitas, korupsi, kebijakan publik, kelakuan tidak bersaing, kepatuhan, dan 

tanggungjawab produk (9 item) yang meliputi aspek kesehatan dan keamanan 

pelanggan, pemasangan label bagi produk dan jasa, komunikasi pemasaran, 

keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan kepatuhan. Pengukuran 

pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan cara member nilai, yaitu : 

Score 0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item yang ditentukan 

Score 1 : Jika perusahaan mengungkapkan item yang ditentukan 

Adapun rumus Perhitungan Index Luas Pengungkapan CSR (CSRI) adalah 

sebagai berikut (Retno dan Priantinah, 2012) dan (Wahyuningtyas, 2012) : 

 

CSRIj= 
	 	 	

	 	( )  
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2.7. Nilai perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar suatu 

perusahaan. Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan 

keuntungan dan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Prinsip dasar dari nilai 

perusahaan adalah harga saham dari perusahaan yang tercermin dari tingkat 

keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam meningkatkan arus 

kas di masa mendatang (Soehadi, 2012). Semakin tinggi harga saham maka nilai 

perusahaan juga semakin tinggi dan tingkat kemakmuran pemegang saham juga 

semakin meningkat. 

Menurut Keown, et al (2008) istilah nilai sering digunakan pada konteks yang 

berbeda, tergantung pada aplikasinya. Beberapa istilah nilai tersebut antara lain : 

1. Nilai Buku (book value) 

Nilai buku merupakan nilai dari aktiva yang ditunjukkan pada laporan 

neraca perusahaan.nilai ini menggambarkan biaya historis aset 

daripada nilai sekarang.  

2. Nilai Likuiditas 

Nilai likuiditas adalah sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika 

aset dijual secara individual dan bukan sebagian dari keseluruhan 

perusahaan. 

3. Harga Pasar 

Harga pasar dari suatu aset adalah nilai yang teramati untuk aktiva 

yang ada di pasaran. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan 
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permintaan yang bekerja sama di pasaran, dimana pembeli dan penjual 

menegosiasikan harga yang dapat diterima untuk aktiva tersebut. 

4. Nilai Instrinsik atau Nilai Ekonomi 

Nilai intrinsik atau nilai ekonomi dari suatu aset sering disebut juga 

nilai yang wajar—merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan 

yang diharapkan dari suatu aktiva. Nilai ini merupakan nilai yang 

harus dibayar investor, membayar risiko, jumlah dan waktu dari arus 

kas masa datang. 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah 

dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James 

Tobin pada tahun 1967 (Herawaty, 2008). Tobin’s Q adalah indikator untuk 

mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang 

menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. 

Nilai Tobin’s Q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham (market value of 

all outstanding stock) dan nilai pasar hutang (debt) dibandingkan dengan nilai 

seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi (firm’s assets) (Sudiyatno 

dan Puspitasari, 2010).  

Rumus untuk mengukur nilai perusahaan adalah (Bidhari, 2013) dan (Laras, 

2012) : 

Tobin’s Q =  
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Keterangan : 

EMV : Equity Market Value yang diperoleh dari closing price di akhir  

tahun X outstanding shares 

DEBT  : Total debt 

TA : Total asset  

Nilai perusahaan yang baik bisa di gambarkan dari kinerja perusahaan. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain dengan 

menerapkan good corporate governance dan melaksanakan dan mengungkapan 

corporate social responsibility. 
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2.8. Penelititan terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel 
Metode yang 
Digunakan 

Hasil Penelitian 

Susanto 
(Jurnal 

Universitas 
Brawijaya) 
tahun  2012 

 

Pengaruh 
Corporate 

Social 
Responsibility 
dan Corporate 
Governance 

Terhadap Nilai 
Perusahaan 

(Pada 
Perusahaan 

yang Terdaftar 
di Bursa Efek 

Indonesia) 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen : 

CSR dan 
GCG 

(komisaris 
independen, 
kepemilikan 
manajerial, 

komite audit, 
kepemilikan 
institusional) 

Analisis 
regresi linear 

Komisaris 
independen dan 

kepemilikan 
manajerial 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan. 

Komite audit, 
CSR dan 

kepemilikan 
institusional tidak 

berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan 

Retno dan 
Priantinah 

(Jurnal 
Nominal 

Volume 1) 
tahun 2012 

Pengaruh Good 
Corporate 

Governance 
dan 

Pengungkapan 
Corporate 

Social 
Responsibility 
Terhadap Nilai 

Perusahaan 
(Studi Empiris 

Pada 
Perusahaan 

yang Terdaftar 
di Bursa Efek 

Indonesia 
Periode 2007-

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen : 

GCG dan 
CSR 

Variabel 
kontrol : size, 
jenis industri, 
profitabilitas 
dan leverage 

Analisis 
regresi 

berganda 
 

GCG berpengaruh  
terhadap nilai 
perusahaan 

dengan variabel 
kontrol size dan 

leverage. 
Pengungkapan 

CSR berpengaruh 
dan tidak 
signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan 

dengan variabel 
kontrol size, jenis 

industri, 
profitabilitas dan 
leverage. GCG 

PENGARUH KOMISARIS..., CITRA HARLEANTI, Ak.-IBS, 2014



 

37 
 

2010) dan CSR 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Wardoyo 
(Jurnal 

Dinamika 
Manajemen 
Volume 4) 
tahun  2013 

Pengaruh Good 
Corporate 

Governance, 
Corporate 

Social 
Responsibility& 

Kinerja 
Keuangan 

Terhadap Nilai 
Perusahaan 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
Perusahaan 

Variabel 
independen : 
GCG (jumlah 

dewan 
komisaris, 

independensi 
dewan 

komisaris, 
ukuran dewan 

direksi, 
jumlah 

komite audit), 
CSR, kinerja 

keuangan 
(ROA dan 

ROE) 

Analisis 
regresi linear 

berganda 

Ukuran dewan 
direksi, ROA dan 

ROE memiliki 
pengaruh secara 

signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Ukuran dewan 
komisaris, 

independensi 
dewan komisaris, 

jumlah komite 
audit dan CSR 
tidak memiliki 

pengaruh secara 
signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan. 

Suhartati 
(Jurnal 

Ekonomi 
dan Bisnis 

Volume 10) 
tahun 2011 

Pengaruh 
Pengungkapan 

Tanggung 
Jawab Sosial 
dan Praktik 
Tata Kelola 
Perusahaan 

Terhadap Nilai 
Perusahaan 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen: 

CSR dan 
GCG (dewan 

komisaris, 
proporsi 

komisaris 
independen, 

komite audit) 
Variabel 
kontrol : 

Analisis 
regresi 

berganda 

Pengungkapan 
CSR, komite audit 

dan ukuran 
perusahaan tidak 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan. 

Dewan komisaris, 
komisaris 

independen, umur 
perusahaan dan 
pertumbuhan 

penjualan 
berpengaruh 
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Umur 
perusahaan, 
sales growth 

dan size 

signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Amanti 
(Jurnal FE 
Universitas 

Negeri 
Surabaya) 

tahun 
(2012) 

Pengaruh Good 
Corporate 

Governance 
Terhadap Nilai 

Perusahaan 
dengan 

Pengungkapan 
Corporate 

Social 
Responsibility 

sebagai 
Variabel 

Pemoderasi 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen : 

GCG 
(kepemilikan 

manajerial 
dan proporsi 

komisaris 
independen) 

Variabel 
moderating : 

CSR 

Analisis 
regresi linear 

berganda 

GCG berdampak 
negatif terhadap 
nilai perusahaan. 
Pengungkapan 

CSR tidak 
mempengaruhi 

hubungan antara 
GCG dengan nilai 

perusahaan. 

Rustiarini 
(Jurnal 

Simposium 
Nasional 

Akuntansi 
XIII 

Purwokerto) 
tahun 2010 

Pengaruh 
Corporate 

Governance 
pada Hubungan 

Corporate 
Social 

Responsibility 
dan Nilai 

Perusahaan 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen : 

CSR 
Variabel 

moderating : 
GCG 

(kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 

proporsi 
komisaris 

independen, 
jumlah 

komite audit) 

Analisis 
faktor dan 

analisis 
regresi 

CSR dan GCG 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Corporate 

Governance 
berpengaruh pada 

pengungkapan 
CSR dengan nilai 

perusahaan. 
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 Vinh 
(2013) 

 

Corporate 
Governance 

and Firm Value 
: The Case of 

Vietnam 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen : 

Dewan 
direksi, CEO, 

pemegang 
saham 

Variabel 
kontrol : 

ROA, price to 
book value, 
dan market 

capitalization 

Analisis 
regresi 

berganda 

Terdapat 
hubungan positif 

tetapi tidak 
signifikan antara 

dewan direksi dan 
nilai perusahaan. 

Terdapat 
hubungan negatif 
antara CEO dan 
pemegang saham 

terhadap nilai 
perusahaan. 

Suyanti, et 
al (Jurnal 
Ekonomi 

dan Bisnis 
Volume 4) 
tahun 2010 

Pengaruh 
Mekanisme 
Corporate 

Governance 
Terhadap Nilai 

Perusahaan 
dengan 

Kualitas Laba 
Sebagai 
Variabel 

Intervening 
pada 

Perusahaan 
Manufaktur 

yang Terdaftar 
di Bursa Efek 

Inonesia 
Periode 2004-

2007 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
Perusahaan 

Variabel 
independen :  

CG 
(kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 

komposisi 
komisaris 

independen, 
komite audit) 

Variabel 
intervening : 
kualitas laba 

Analisis 
regresi 

berganda 

Komite audit dan 
kepemilikan 
manajerial 

berpengaruh 
terhadap kualitas 
laba. Kepemilkan 

manajerial dan 
kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Komposisi 
komisaris 

independen dan 
komite audit tidak 

berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan 

Siallagan 
dan 

Machfoedz 
(Jurnal 

Mekanisme 
Corporate 

Governance, 
Kualitas Laba 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Generalized 
Least Squares 

(GLS) 

Kepemilikan 
manajerial dan 
komite audit 
berpengaruh 
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Simposium 
Nasional 

Akuntansi 9 
Padang) 

tahun 2006 

dan Nilai 
Perusahaan 

Variabel 
independen : 
kepemilikan 
manajerial,  
komisaris 

independen, 
komite audit 

Variabel 
intervening : 
kualitas laba 

positif terhadap 
kualitas laba. 
Kualitas laba 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 
Komisaris 

independen dan 
komite audit 
berpengaruh 

positif terhadap 
nilai perusahaan, 

kepemilikan 
manajerial 

berpengaruh 
negatif terhadap 
nilai perusahaan. 

Kualitas laba 
bukan merupakan 

variabel 
intervening pada 

hubungan CG dan 
nilai perusahaan 

Bai, et al 
(2002) 

 

Corporate 
Governance 

and Firm Value 
in China 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen : 

Corporate 
Governance 

(dewan 
direksi, 

kompensasi 
eksekutif, 
struktur 

kepemilikan, 
transparansi 
keuangan, 

pasar untuk 

G- Index Terdapat 
hubungan antara 

Corporate 
Governance dan 
nilai perusahaan 

di China. Investor 
di China bersedia 
membayar premi 
yang lebih besar 
untuk perusahaan 
yang melakukan 

corporate 
governance yang 

baik. 
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pengendalian 
perusahaan, 

perlindungan 
pemegang 

saham, 
persaingan 

produk) 

Nahda 
(Jurnal 
Siasat 
Bisnis 

Volume 15) 
tahun 2011 

Pengaruh 
Corporate 

Social 
Responsibility 
Terhadap Nilai 

Perusahaan 
Dengan 

Corporate 
Governance 

sebagai 
Variabel 
Moderasi 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 

Variabel 
independen : 

Corporate 
Social 

Responsibility 
Variabel 

Moderating : 
GCG 

Analisis 
regresi 

berganda 

Corporate Social 
Responsibility 

berpengaruh dan 
signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan. GCG 
sebagai variabel 
moderasi dapat 
mempengaruhi 

hubungan antara 
CSR dan nilai 
perusahaan. 

Bidhari 
(2013) 

Effect of 
Corporate 

Social 
Responsibility 

Information 
Disclosure on 

Financial 
Performance 

and Firm Value 
in Banking 

Industry Listed 
at Indonesia 

Stock 
Exchange 

 

Variabel 
dependen : 

Nilai 
perusahaan 
dan kinerja 
keuangan 

(ROA, ROE, 
dan ROS) 
Variabel 

independen : 
Corporate 

Social 
Resposibility 

OLS 
(Ordinary 

Least Square) 
regresi dan 

Path analisis 

Corporate Social 
Responsibility 

secara signifikan 
mempengaruhi 

kinerja keuangan 
(ROA, ROE dan 
ROS) dan nilai 

perusahaan. 
Kinerja 

keuangan(ROA, 
ROE dan ROS) 
secara signifikan 
mempengaruhi 

nilai perusahaan. 
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Variabel Dependen 

 

Corporate 
Social 

Responsibility 

2.9. Kerangka pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dikemukakan, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

melalui suatu kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Variabel Independen 

Komisaris 
Independen 

Komite Audit 
Nilai Perusahaan 
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2.10. Hipotesis penelitian 

2.10.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan 

Komisaris independen merupakan sekelompok orang yang termasuk dari 

dewan komisaris. Proporsi komisaris independen sudah ditentukan oleh Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, yaitu sebesar 50% dari jumlah anggota dewan 

komisaris yang berada dalam perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartati (2011) menemukan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan. Dengan adanya komisaris independen, maka tingkat integritas 

pengawasan terhadap dewan direksi semakin meningkat karena komisaris 

independen tidak dapat dipengaruhi dari pihak manapun. Komisaris independen 

juga akan menjamin good corporate governance pada setiap pemegang saham, 

khususnya pemegang saham minoritas sehingga dapat mencegah terjadinya 

benturan kepentingan. Sehingga dengan perusahaan telah melakukan proses good 

corporate governance dengan baik dapat memberikan sinyal kepada pihak 

eksternal dimana akan mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

Ho1: Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

Ha1: Komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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2.10.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan 

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh dewan komisaris 

yang berfungsi untuk memisahkan antara keputusan bidang manajemen dengan 

keputusan bidang pengawasan. Tugas komite berhubungan dengan kualitas 

laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan 

komisaris dalam pelaksanaan tugas, yaitu mengawasi proses laporan keuangan 

oleh manajemen (Suyanti, 2010). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2010) menemukan bahwa 

adanya pengaruh antara komite audit dengan nilai perusahaan. Jika peranan 

komite audit terlaksana sesuai dengan ketentuan, maka transparansi 

pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya yang bisa di lihat 

dari laporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang transparan dapat 

memberikan sinyal berupa informasi yang bagus kepada investor sehingga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan yang kedepannya dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan yang dilihat dari harga sahamnya.  

 

Ho2: Komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha2: Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

2.10.3. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Corporate social responsibility merupakan salah satu aktivitas perusahaan 

untuk bertanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar atas kegiatan 

operasional yang dapat menimbulkan kemungkinan kerusakan. Saat ini 

PENGARUH KOMISARIS..., CITRA HARLEANTI, Ak.-IBS, 2014



 

45 
 

pengungkapan corporate social responsibility bagi perusahaan tidak lagi bersifat 

voluntary tetapi saat ini sudah bersifat mandatory. Hal ini sudah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nahda (2011) menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh antara corporate social responsibility dengan nilai perusahaan. 

Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang melakukan dan mengungkapkan 

corporate social responsibility memiliki pandangan positif dari masyarakat karena 

perusahaan tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan shareholder saja 

tetapi kepentingan stakeholder juga dipertimbangkan. Pengungkapan ini akan 

memberikan sinyal berupa informasi kepada investor yang akan mempengaruhi 

harga saham dan nilai perusahaan.  

Ho3: Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

Ha3: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

 

2.10.4. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Corporate Social 

Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan adanya komisaris independen, maka tingkat integritas pengawasan 

terhadap dewan direksi semakin meningkat karena komisaris independen tidak 

dapat dipengaruhi dari pihak manapun. Komisaris independen juga akan 

menjamin good corporate governance pada setiap pemegang saham, khususnya 
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pemegang saham minoritas sehingga dapat mencegah terjadinya benturan 

kepentingan.  

Dengan peranan komite audit terlaksana sesuai dengan ketentuan, maka 

transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya yang 

bisa di lihat dari laporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang transparan 

dapat memberikan sinyal berupa informasi yang bagus kepada investor sehingga 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan. 

Perusahaan yang melakukan dan mengungkapkan corporate social 

responsibility memiliki pandangan positif dari masyarakat karena perusahaan 

tersebut tidak hanya memperhatikan kepentingan shareholder saja tetapi 

kepentingan stakeholder juga dipertimbangkan. Pengungkapan ini akan 

memberikan sinyal berupa informasi kepada investor. 

Sehingga dengan perusahaan telah melakukan proses good corporate 

governance dengan baik dapat memberikan sinyal kepada pihak eksternal dimana 

akan mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

Ho4: Komisaris independen, komite audit, dan corporate social 

responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha4: Komisaris independen, komite audit, dan corporate social 

responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan dan variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas komisaris 

independen, komite audit dan corporate social responsibility.  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang didapat dari laporan tahunan perusahaan tahun 2009-2013. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari www.idx.co.id atau situs resmi 

BEI, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan situs resmi perusahaan 

perbankan yang terkait. 

3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dilakukan secara purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 
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1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2009-2013 

2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan annual report tahun 2009-

2013 pada www.idx.co.id atau situs resmi BEI, Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dan atau situs resmi perusahaan 

perbankan yang terkait 

3. Perusahaan perbankan tersebut menyediakan informasi mengenai 

komisaris independen, komite audit, dan pelaksanaan corporate 

social responsibility. 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan tahunan perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari berbagai literature dan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

3.3. Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang diteliti 

adalah nilai perusahaan dan variabel independen yang akan digunakan adalah 

komisaris independen, komite audit dan corporate social responsibility. 
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3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. nilai 

perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa rasio 

keuangan dan dari segi perubahan harga saham (Ramadhani dan Hadiprajitno, 

2012). Rumus untuk mengukur nilai perusahaan adalah (Bidhari, 2013) dan 

(Ramadhani dan Hadiprajitno, 2012) : 

Tobin’s Q =  

Keterangan :  

EMV : Equity Market Value yang diperoleh dari closing price di akhir  

tahun X outstanding shares 

DEBT : Total debt 

TA : Total asset 

Jika rasio Q di atas 1, ini menunjukan bahwa investasi dalam aktiva 

menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran 

investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio Q di bawah 1, 

investasi dalam aktiva tidaklah menarik (Herawaty, 2008). 

 

3.3.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari : 
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1. Komisaris Independen 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Pasal 1 ayat 

4, Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Rumus untuk 

mengukur proporsi komisaris independen (Wardoyo, 2013) dan 

(Herawaty, 2008) adalah : 

 

Proporsi Komisaris Independen = 
∑ 	

∑ 	 	
 

 

2. Komite Audit 

Sesuai dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-643/BL/2012 peraturan 

Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 

Komite Audit. Dalam poin 1 (a), komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam 

membantuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Rumus 

untuk mengukur komite audit adalah (Rustiarini, 2010) dan (Suhartati, 

2011) : 

Komite Audit = ∑ Anggota Komite Audit 
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3. Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan 

yang disyaratkan GRI. Tiga fokus indikator pengungkapan GRI adalah 

ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), dan sosial (40 item) yang terdiri 

dari: tenaga kerja (14 item), hak asasi manusia (9 item), masyarakat (8 

item), dan tanggungjawab produk (9 item). Pengukuran pengungkapan 

CSR tersebut dilakukan dengan cara memberi nilai, yaitu :  

Score 0 : Jika perusahaan tidak mengungkapkan item yang ditentukan 

Score 1 : Jika perusahaan mengungkapkan item yang ditentukan 

Adapun rumus Perhitungan Index Luas Pengungkapan CSR (CSRI) 

adalah sebagai berikut (Retno dan Priantinah, 2012) dan (Wahyuningtyas, 

2012) : 

 

CSRIj = 
	 	 	

	 	( )  

 

Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Nilai 
Perusahaan 

Diproksikan 
dengan Tobin’s 
Q 

푇표푏푖푛 푠	푄 =
퐸푀푉 + 퐷퐸퐵푇

푇퐴
 Rasio 
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Proporsi 
Komisaris 

Independen 

Diproksikan 
dengan proporsi 
komisaris 
independen, 
yaitu jumlah 
komisaris 
independen 
dibandingkan 
dengan total 
dewan komisaris 

퐾표푚퐼푛푑

=
∑퐾표푚푖푠푎푟푖푠	퐼푛푑푒푝푒푛푑푒푛

∑퐴푛푔푔표푡푎	퐷푒푤푎푛	퐾표푚푖푠푎푟푖푠
 

Rasio 

Ukuran Komite 
Audit 

Komite audit 
diukur dengan 
jumlah komite 
audit 

퐾퐴 = 퐴푛푔푔표푡푎	퐾표푚푖푡푒	퐴푢푑푖푡 Rasio 

Corporate 
Social 

Responsibility 

Diproksikan 
dengan jumlah 
item yang 
diungkapkan 
perusahaan 
dibandingkan 
dengan 79 item 
yang 
ditentukan oleh 
GRI 

퐶푆푅퐼푗

=
퐽푢푚푙푎ℎ	푖푡푒푚	푦푎푛푔	푑푖푢푛푔푘푎푝푘푎푛

79	푖푡푒푚	(퐺푅퐼)
Rasio 

Sumber : Data yang diolah oleh peneliti 

3.4. Pemodelan Data Panel 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini 

adalah metode regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda, yakni 

regresi di mana lebih dari satu variabel penjelas, atau variabel bebas, digunakan 

untuk menjelaskan variabel tak bebas (Gujarati, 2006). Analisis regresi data panel 

digunakan untuk menguji perngaruh variabel independen, yaitu komisaris 

independen, komite audit, dan corporate social responsibility terhadap variabel 

dependen nilai perusahaan. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
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Yit = α + ₁KomIndit + ₂KAit + 3CSRit + it 

Keterangan : 

Y  : Tobin’s Q 

α    : Konstanta 

₁ - 3 : Koefisien regresi 

KomInd : Komisaris independen 

KA : Komite audit 

CSR : Corporate social responsibility 

   : Error term 

 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunya tujuan untuk mengetahui gambaran 

umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data 

(Ghozali, 2006). Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, 

standar deviasi, maximum, dan minimum.  

 

3.5.2. Analisis Data Panel 

Tipe data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Data panel 

diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, yaitu data seksi silang (cross 

section) dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu (time series) (Winarno, 2011). 

Analisis data panel memiliki tiga macam model, yaitu : 
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1. Common Effect Model 

Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya. 

Hasil analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu 

(Winarno, 2011). Model ini menggabungkan seluruh data time 

series dengan cross section, selanjutnya dilakukan estimasi model 

dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Model ini 

mengganggap bahwa intersep dan slop dari variabel sama untuk 

setiap obyek observasi. 

2. Fixed Effect Model 

Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukkan 

perbedaan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang 

sama (Winarno, 2011). Fixed effect model dimaksudkan bahwa 

satu objek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai 

periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap 

besarnya dari waktu ke waktu (time variant). Untuk membedakan 

satu objek dengan objek lainnya digunakan variabel dummy. Model 

ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy Variables 

(LSDV). 

3. Random Effect Model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan 

metode fixed effect model yang menggunakan variabel dummy, 
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sehingga model mengalami ketidakpastian. Dengan tidak 

digunakannya variabel dummy, random effect model menggunakan 

residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar 

objek (Winarno, 2011).  

Terdapat dua uji yang dilakukan dalam menetapkan model yang digunakan 

dalam analisis data panel menurut Widarjono (2009), yaitu : 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data 

antara model common effect atau fixed effect. Uji  Chow  dilakukan dengan 

cara menghitung uji statistik F, dengan rumus: 

퐹 =
(RSS1− RSS2)/(n− 1)

(RSS2)/(푛푇 − 푛 − 푘)  

Keterangan : 

RSS1 = nilai Residual Sum Squares (Common) 

RSS2 = nilai Residual Sum Squares (Fixed) 

n  = banyak observasi 

nT  = jumlah seluruh sampel (observasi x periode) 

k  = jumlah variabel independen 

Hipotesa yang diajukan : 

Ho : model common effect 

Ha : model fixed effect 
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Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka Ho ditolak (model fixed effect) 

Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima (model common 

effect) 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled 

data antara model fixed effect dan random effect. Uji Hausmann dapat 

langsung diolah dengan menggunakan EViews.  Statistik uji Hausman 

mengikuti statistik  Chi Square. 

Hipotesa yang diajukan: 

Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Jika nilai prob. χ2> nilai kritis Chi-Squares, maka Ho diterima (model 

random) 

Jika nilai prob. χ2 ≤ nilai kritis Chi-Squares, maka Ho ditolak (model 

fixed) 

 

3.5.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

variabel bebas (x) dan variabel (y) berdistribusi normal. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal atau 
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mendekati normal.  Menurut Gujarati (2006) terdapat beberapa pengujian, yaitu 

histogram residu, gambar probabilitas normal (GPN), dan uji Jarque-Bera. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (JB). 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal (Winarno, 2011). Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah 

sebagai berikut : 

Ho  : Data terdistribusi normal 

Ha  : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka Ho 

tidak dapat ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 

2011). 

 

3.5.4. Uji Asumsi Klasik 

3.5.4.1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menurut Widarjono (2009) adalah keadaan dimana 

terjadi hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. Hubungan 

linear antar variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang 

sempurna (perfect) dan hubungan linear kurang sempurna (imperfect). Tujuan uji 

multikoliniearitas adalah untuk mengetahui hubungan linier antar variabel 

independen (Winarno, 2011).  

Multikolinearitas dapat dilihat dengan menghitung koefisien korelasi 

masing-masing variabel independen. Jika koefisien korelasi diatas 0,8, maka patut 

diduga adanya masalah multikolinearitas adlam model dan seebaliknya, apabila 
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koefisien korelasi dibawah 0,8, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas 

dalam model (Gujarati, 2006). 

 

3.5.4.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah di dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. 

Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya yang 

homoskedastis (Gujarati, 2006). Jika nilai nilai dari probabilitas Chi-Squares dari 

Obs*R-squared lebih kecil dari α = 5%, maka data tersebut bersifat 

heteroskedastis. 

Terdapat beberapa pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas menurut (Gujarati, 2006), yaitu uji Park, uji Glejser, uji White, 

dan uji lain yang termasuk uji Spearman, uji Goldfeld-Quandt, uji Bartlett, uji 

Peak, uji Breusch-Pagan, dan uji CUSUMSQ.  

 

3.5.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Uji yang paling 

terkenal untuk pendeteksian otokorelasi menurut Gujarati (2006) adalah uji yang 
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dikembangkan oleh Durbin dan Watson yang populer dikenal sebagai statistik d 

Durbin-Watson, yang didefinisikan sebagai : 

푑 =
∑ (e − e )²

∑ e
 

 

Jika nilai d berada antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada otokorelasi, dan 

apabila nilai d diantara – dan 1,10 makan terdapat otokorelasi positif. 

 

3.5.5. Pengujian Hipotesis 

3.5.5.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa kuat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat 

keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria sebagai 

berikut :  

Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas t > 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika probabilitas t ≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho1 : β1 = 0 

Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ha1 : β1 ≠ 0 

Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ho2 : β2 = 0 

Komite Audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Ha2 : β2 ≠ 0 

Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Ho3 : β3 = 0 

Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Ha3 : β3 ≠ 0 

Corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

3.5.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji seberapa kuat pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (α) sebesar 5% 

dengan kriteria sebagai berikut :  

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. F > 0.05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. F ≤ 0.05 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho4 : Komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan 

corporate  social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan  

Ha4 : Komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan 

corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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3.5.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi atau R² menunjukan kemampuan model untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

(Winarno, 2011). Nilai R² akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Sedangkan, jika nilai R² 

mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

pengaruhnya kepada variabel dependen sangat terbatas. R² dapat dihitung dengan 

rumus : 

푅 =
퐸푆푆
푇푆푆 = 1 −	

푅푆푆
푇푆푆 

Keterangan : 

R² : Koefisien Determinasi 

ESS : Explained sum of squares atau jumlah kuadrat yang dijelaskan 

TSS : Total sum of squares atau total jumlah kuadrat 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitiaan ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2009-2013. Berdasarkan metode purposive 

sampling, maka observasi penelitian ini berjumlah 130 observasi. 

 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank umum yang terdaftar di BEI hingga tahun 2014 38 

Periode pengamatan  5 

Jumlah pengamatan awal 190 

Bank yang tidak terdaftar di BEI sejak tahun 2009 (45) 

Bank yang tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan (15) 

Jumlah Observasi 130 

Sumber : Data hasil olahan peneliti 

 

Adapun daftar nama perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian 

 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 
2 BABP Bank Bumiputera Indonesia, Tbk
3 BACA Bank Capital Indonesia, Tbk 
4 BBCA Bank Central Asia, Tbk 
5 BBKP Bank Bukopin, Tbk 
6 BBNI Bank Negara Indonesia, Tbk 
7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 
8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 
10 BCIC Bank Mutiara, Tbk 
11 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk 
12 BKSW Bank QNB Kesawan , Tbk 
13 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk  
14 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 
15 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk 
16 BNLI Bank Permata, Tbk 
17 BSWD Bank Of India Indonesia, Tbk 
18 BTPN Bank Tabungan Pensiunan, Tbk 
19 BVIC Bank Victoria Internasional, Tbk 
20 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk 
21 MAYA Bank Mayapada, Tbk 
22 MCOR Bank Windu Kentjana, Tbk 
23 MEGA Bank Mega, Tbk 
24 NISP Bank OCBC NISP, Tbk 
25 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 
26 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat terdapat sebanyak 190 populasi, 60 

sampel yang tidak memenuhi kriteria, sehingga didapatkan 130 observasi.  
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4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Informasi statistik deskriptif dalam 

penelitian ini, yaitu nilai rata-rata (mean), nilai median, nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi yang dihitung dengan menggunakan program 

statistik Eviews 7.1 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 
 TOBINS PKOMIND KA CSRi 

 Mean  1.073265  0.567018  4.085714  0.327306 
 Median  1.052146  0.500000  4.000000  0.329114 
 Maximum  1.310669  1.000000  8.000000  0.645570 
 Minimum  0.932944  0.333333  2.000000  0.126582 
 Std. Dev.  0.088661  0.112735  1.217771  0.095896 

Sumber : Data diolah penulis 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan 

(Tobin’s Q) dengan nilai rata-rata sebesar 1,073265, nilai median 

sebesar 1,052146, nilai maksimum sebesar 1,310669, nilai 

minimum sebesar 0,932944 dan standar deviasi sebesar 0,088661. 

Nilai rata-rata menunjukkan bahwa rasio Tobin’s Q di atas angka 

1, hal ini menunjukan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan 

laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran 

investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio Q di 
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bawah 1, investasi dalam aktiva tidaklah menarik (Herawaty, 

2008). 

2. Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.567018 dengan standar deviasi sebesar  0.112735 dan nilai 

median sebesar  0.50. Nilai PKOMIND tertinggi adalah sebesar 

1.00 yang terdapat pada beberapa bank, salah satunya adalah Bank 

ICB Bumi Putra pada tahun 2012 dan 2013, sedangkan nilai 

PKOMIND terendah adalah sebesar 0.333333, dimana salah 

satunya adalah Bank Mayapada tahun 2011. 

3. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 4,085714 

dengan standar deviasi sebesar 1,217771 dan nilai median sebesar 

4. Nilai KA tertinggi adalah sebesar 8 yang terdapat pada Bank 

Rakyat Indonesia pada tahun 2012 dan 2013, sedangkan nilai KA 

terendah adalah sebesar 2 yang terdapat pada Bank Windu 

Kentjana pada tahun 2011. 

4. Variabel corporate social responsibility memiliki nilai rata-rata 

sebesar 0.327306 dengan standar deviasi sebesar 0.095896 dan 

nilai median sebesar 0.329114. Nilai CSRi tertinggi adalah sebesar 

0.645570 yang terdapat pada Bank Negara Indonesia pada tahun 

2012, sedangkan nilai CSRi terendah adalah sebesar 0.126582 

yang terdapat pada Bank Mayapada pada tahun 2010 dan 2011. 
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4.2.2. Penentuan Model Data Panel 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian model data panel dengan 

menggunakan metode Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Tahap 

pertama untuk menentukan model yang tepat, maka dilakukan Uji Chow, yaitu 

antara common effect dan fixed effect. Berikut ini merupakan hasil dari Uji Chow 

berdasarkan model penelitian yang digunakan : 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 2.613280 (20,81) 0.0013 
Cross-section Chi-square 52.278966 20 0.0001 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas 

dari cross section F adalah lebih kecil dari 5%, yaitu sebesar 0,0013, sehingga 

model yang digunakan adalah model fixed effect. Dikarenakan hasil Uji Chow 

yang di dapat adalah fixed effect, maka tahap selanjutnya adalah melakukan Uji 

Hausman untuk menentukan model penelitian menggunakan pendekatan fixed 

effect atau random effect. Berikut ini merupakan hasil dari Uji Hausman 

berdasarkan model penelitian yang digunakan  : 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 11.620420 3 0.0088 

Sumber : Data diolah oleh penulis  

 

 Berdasarkan pada tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas 

dari cross section F adalah lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan fixed 

effect.  

 

4.2.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan telah berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini 

terdapat 26 perusahaan perbankan yang menjadi objek dengan 5 periode 

pengamatan, sehingga jumlah observasi adalah 130. Namun hasil uji normalitas 

dengan 130 observasi tersebut menunjukan bahwa data tidak berdistribusi dengan 

normal, maka peneliti melakukan outlier. Outlier adalah data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari data observasi lain yang 

ditandai dengan nilai yang ekstrim baik untuk variabel tunggal maupun variabel 

kombinasi (Ghozali, 2011). Adapun rincian daftar outlier dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 4.6 

Daftar Outlier 

No Kode Perusahaan Tahun Observasi 
1 BACA 2009 
2 BACA 2010 
3 BACA 2011 
4 BACA 2012 
5 BACA 2013 
6 BBCA 2009 
7 BBCA 2010 
8 BBCA 2011 
9 BBCA 2012 
10 BBCA 2013 
11 BCIC 2009 
12 BCIC 2010 
13 BCIC 2011 
14 BCIC 2012 
15 BCIC 2013 
16 BKSW 2009 
17 BKSW 2010 
18 BKSW 2011 
19 BKSW 2012 
20 BKSW 2013 
21 BNII 2010 
22 BSWD 2012 
23 BTPN 2012 
24 MAYA 2009 
25 MAYA 2012 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

Dengan melakukan outlier, jumlah sampel bank yang awalnya sebanyak 

26 perusahaan berkurang menjadi 22 perusahaan dan total akhir observasi menjadi 

105 observasi. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut : 

Ho  : Data terdistribusi normal 

Ha  : Data tidak terdistribusi normal 
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Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka Ho 

tidak dapat ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 

2011). Berikut ini merupakan ringkasan hasil dari uji normalitas berdasarkan 

model penelitian yang digunakan : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa data pada model 

penelitian telah berdistribusi dengan normal. Kesimpulan tersebut diambil 

berdasarkan pada nilai probabilitas yang lebih besar dari 5%, yaitu sebesar 

0,095336.  

 

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar memenuhi syarat sebagai model 

yang memiliki sifat tidak bias, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. 

Model yang telah mencapai Best Linier Unbias Estimator (BLUE) merupakan 
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model yang telah bersifat non multikolinieritas, non heteroskedastisitas, dan non 

autokorelasi sehingga model dapat digunakan sebagai alat estimasti yang baik dan 

tidak memiliki variabel independen yang bias (Winarno, 2011). 

 

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikoliniearitas adalah untuk mengetahui hubungan linier 

antar variabel independen (Winarno, 2011). Multikolinearitas dapat dilihat dengan 

menghitung koefisien korelasi masing-masing variabel independen. Jika koefisien 

korelasi diatas 0,8, maka patut diduga adanya masalah multikolinearitas adlam 

model dan seebaliknya, apabila koefisien korelasi dibawah 0,8, maka tidak 

terdapat masalah multikolinearitas dalam model (Gujarati, 2006). Berikut ini 

merupakan hasil dari uji multikolinieritas berdasarkan model penelitian yang 

digunakan  : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 
 PKOMIND KA CSRI 

PKOMIND  1.000000 -0.257755 -0.060079 
KA -0.257755  1.000000  0.488071 

CSRI -0.060079  0.488071  1.000000 
Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

 Berdasarkan pada uji multikolinieritas pada tabel 4.8 dapat disimpulkan 

bahwa hasil besaran korelasi antar variabel independen kurang dari 0,8 dan tidak 

ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar 
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variabel independen yang diatas 0,8, sehingga hal tersebut menyatakan bahwa 

data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. 

 

4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan masalah dalam satu penelitian dimana 

terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Sedangkan menurut Gujarati (2006) model yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas, artinya yang homoskedastis. Uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji Harvey. Berikut ini merupakan hasil dari uji 

heteroskedastisitas berdasarkan model penelitian yang digunakan  : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

F-statistic 0.628089    Prob. F(3,100) 0.5985 

Obs*R-squared 1.923395    Prob. Chi-Square(3) 0.5885 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai dari probabilitas Chi-Squares dari 

Obs*R-squared sebesar 0,5885 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari α = 5%, 

maka dapat disimpulkan bahwa untuk model penelitian ini tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Pemeriksaan 
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otokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau uji 

Breusch-Godfrey. Apabila hasil uji Durbin-Watson berada pada nilai 1,54 sampai 

2,46 atau hasil uji Breusch-Godfrey lebih besar dari α = 5%, maka data dianggap 

terbebas dari otokorelasi.  

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
F-statistic 3.622410    Durbin-Watson stat 1.683736 

Prob(F-statistic) 0.000010    

Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai probabilitas Durbin-Watson sebesar 

1,683736, dimana nilai tersebut berada diantara 1,54 sampai 2,46. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa untuk model penelitian ini tidak terdapat otokorelasi. 

 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Berdasarkan uji Chow dan uji Hausman 

yang telah dilakukan sebelumnya, maka model yang sesuai untuk digunakan 

dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Berikut merupakan hasil regresi 

model penelitian dengan metode fixed effect : 
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Tabel 4.11 

Hasil Regresi Penelitian 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.282788 0.077379 16.57789 0.0000 
PKOMIND -0.216235 0.086754 -2.492509 0.0147 

KA -0.002048 0.011491 -0.178222 0.8590 
CSRI -0.239976 0.108821 -2.205244 0.0303 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.11 maka bentuk persamaan regresi linier adalah 

sebagai berikut : 

 

Yit = 1,282788 – 0,216235PKomIndit – 0,002048KAit – 0,239976CSRiit  

 

Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 1,282788 memberikan indikasi bahwa jika 

komisaris independen (PKomInd), komite audit (KA), dan corporate 

social responsibility (CSRi) bernilai 0, maka nilai perusahaan akan 

naik sebesar 1,282788. 

2. Nilai koefisien regresi untuk komisaris independen (PKomInd) sebesar 

– 0,216235. Hal ini menyatakan bahwa jika komisaris independen 

pada sampel bank tahun 2009-2013 mengalami peningkatan sebesar 

1% dan variabel lain bernilai konstan, maka nilai perusahaan akan 

mengalami penurunan sebesar 0,216235. 
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3. Nilai koefisien regresi untuk komite audit (KA) sebesar -0.002048. Hal 

ini menyatakan bahwa jika komite audit pada sampel bank tahun 2009-

2013 mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel lain bernilai 

konstan, maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 

0.002048. 

4. Nilai koefisien regresi untuk corporate social responsibility (CSRi) 

sebesar -0.239976. Hal ini menyatakan bahwa jika corporate social 

responsibility pada sampel bank tahun 2009-2013 mengalami 

peningkatan sebesar 1% dan variabel lain bernilai konstan, maka nilai 

perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0.239976. 

 

4.2.6. Analisis Hipotesis Penelitian 

4.2.6.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi dari 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan atas uji t, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas 

t dengan nilai maksimum α = 5%. Apabila nilai probabilitas atau p-value < 0,05, 

maka Ho ditolak dan apabila nilai probabilitas atau p-value > 0,05, maka Ho 

diterima. Berikut adalah hasil dari uji t : 

 

Hipotesis 1  

Ho1: Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha1: Komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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Dari hasil uji parsial atau uji t pada tabel 4.12, menunjukan bahwa 

probabilitas komisaris independen memiliki nilai sebesar 0.0147 atau lebih kecil 

dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresinya sebesar -

0,216235. Dapat disimpulkan bahwa komisaris independen  berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t dan Uji F 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.282788 0.077379 16.57789 0.0000 
PKOMIND -0.216235 0.086754 -2.492509 0.0147 

KA -0.002048 0.011491 -0.178222 0.8590 
CSRI -0.239976 0.108821 -2.205244 0.0303 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.507046    Mean dependent var 1.073265 
Adjusted R-squared 0.367071    S.D. dependent var 0.088661 
S.E. of regression 0.070536    Akaike info criterion -2.267761 
Sum squared resid 0.402999    Schwarz criterion -1.661141 
Log likelihood 143.0574    Hannan-Quinn criter. -2.021947 
F-statistic 3.622410    Durbin-Watson stat 1.683736 
Prob(F-statistic) 0.000010    

 

Hipotesis 2 

Ho2: Komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha2: Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Dari hasil uji parsial atau uji t pada tabel 4.12, menunjukan bahwa 

probabilitas komite audit memiliki nilai sebesar 0,8590 atau lebih besar dari 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresinya sebesar -0.002048. 
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Dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Hipotesis 3 

Ho3: Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

Ha3: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

Dari hasil uji parsial atau uji t pada tabel 4.10, menunjukan bahwa 

probabilitas corporate social responsibility memiliki nilai sebesar 0.0303 atau 

lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan nilai koefisien regresinya 

sebesar -0.239976. Dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

4.2.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji seberapa kuat pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari hasil uji 

simultan atau uji f pada tabel 4.12, menunjukan bahwa nilai probabilitas sebesar 

0.000010 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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4.2.6.3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi atau R² menunjukan kemampuan model untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

(Winarno, 2011). Berdasarkan tabel 4.12 nilai adjusted R2 memiliki nilai sebesar 

0.367071. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari 

komisaris independen (PKomInd), komite audit (KA), dan corporate social 

responsibility (CSRi) mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu nilai 

perusahaan sebesar 36,71%, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan 

Komisaris independen merupakan bagian dari anggota dewan komisaris 

yang saat ini keberadaannya sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 

8/14/PBI/2006, yaitu setidaknya 50% dari anggota dewan komisaris harus 

merupakan komisaris independen dalam rangka menambah efektivitas dan 

kualitas aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komisaris independen 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi sebesar 0.0147, dimana p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rustiarini (2010), Siallagan 

dan Machfoedz (2006), Susanto (2012) dan Wardoyo (2013) dimana komisaris 

independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa 
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dengan adanya komisaris independen, maka tingkat integritas pengawasan 

terhadap dewan direksi semakin baik. Komisaris independen juga akan menjamin 

kepada semua pemilik saham, khususnya pemilik saham minoritas bahwa good 

corporate governance akan terlaksana. Sehingga dengan perusahaan telah 

mengikuti proses good corporate governance akan memberikan sinyal kepada 

pihak eksternal sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

  

4.3.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan 

Sesuai dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.KEP-643/BL/2012 peraturan Nomor 

IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 

Dalam poin 1 (a), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 

Dewan Komisaris. Dalam peraturan yang sama pada poin 2 (a) menyatakan 

bahwa dalam suatu perusahaan komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) 

orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan komite audit diketuai 

oleh komisaris independen.  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi sebesar 0,8590, dimana p-value lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Hasil ini sesuai dengan penelitian Wardoyo (2013), Susanto (2012) 

dan Suyanti, et al (2010). Tidak adanya pengaruh komite audit terhadap nilai 

perusahaan mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah anggota komite audit 
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bukan merupakan jaminan fungsi komite audit akan terlaksana dengan baik, 

karena dengan adanya 1 anggota komite audit, fungsi komite audit juga dapat 

terlaksana, sehingga banyaknya komite audit tidak dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

 

4.3.3. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Saat ini corporate social responsibility tidak lagi bersifat voluntary tetapi 

sudah bersifat mandatory yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dam Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2007 tentang Penanaman Modal. Corporate social responsibility lebih lanjut 

dimaknai sebagai komitmen perusahaan atau organisasi untuk terus menerus 

bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan 

ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan 

keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat 

secara lebih luas (Rusdianto 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.0303, dimana p-value lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

pengungkapan yang di ungkapkan dalam suatu perusahaan akan memberikan 

sinyal kepada pihak eksternal sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
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4.3.4. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Corporate Social 

Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komisaris independen, 

komite audit, corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.000010, dimana 

p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa dengan perusahaan telah melakukan proses good corporate governance 

dengan baik dapat memberikan sinyal kepada pihak eksternal dimana akan 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

4.4. Implikasi Manajerial 

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang 

tercermin dari harga sahamnya. Good corporate governance yang dilihat dari 

komisaris independen dan komite audit dapat meyakinkan investor bahwa dalam 

perusahaan tersebut telah melakukan proses good corporate governance dengan 

baik, sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan yang dilihat dari harga 

sahamanya. Corporate social responsibility merupakan kegiatan yang wajib 

dilakukan, sehingga apabila kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka proses 

good corporate governance juga sudah dilakukan. Hal tersebut dapat memberikan 

sinyal kepada investor yang pada akhirnya diharapkan akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa komisaris independen dan 

corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Lain halnya dengan komite audit, calon investor tidak dapat menjadikan komite 

audit sebagai tolak ukur dalam melihat nilai perusahaan, karena komite audit tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah komite 

audit bukan merupakan jaminan bahwa fungsi komite audit akan terlaksana 

dengan baik, sehingga diharapkan ada pengukuran lain yang dapat 

menggambarkan kinerja komite audit terlaksana dengan baik.  

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi pihak terkait 

seperti, (1) perusahaan perbankan, diharapkan selalu mematuhi peraturan yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia, dalam hal ini mengenai komisaris independen 

dan pengungkapan corporate social responsibility. Dengan adanya informasi 

tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari harga 

sahamanya, (2) investor, komisaris independen dan pengungkapan corporate 

social responsibility dapat memberikan informasi dan dapat menjadi tolak ukur 

bagi calon investor. Dengan perusahaan memberikan informasi tersebut akan 

menarik perhatian bagi calon investor dan akan mempengaruhi harga sahamnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh komisaris 

independen, komite audit dan corporate social responsibility terhadap nilai 

perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 dengan total 105 observasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat 

di ambil, yaitu : 

1. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dengan adanya komisaris independen, maka tingkat integritas 

pengawasan terhadap dewan direksi semakin baik. Komisaris independen 

juga akan menjamin kepada semua pemilik saham, khususnya pemilik 

saham minoritas bahwa good corporate governance akan terlaksana. 

Sehingga dengan perusahaan telah mengikuti proses good corporate 

governance akan memberikan sinyal kepada pihak eksternal sehingga 

akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah anggota komite audit 

bukan merupakan jaminan fungsi komite audit akan terlaksana dengan 
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baik, sehingga banyaknya komite audit tidak dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

3. Corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengungkapan 

yang di ungkapkan dalam suatu perusahaan akan memberikan sinyal 

kepada pihak eksternal sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

4. Secara simultan komisaris independen, komite audit, dan pengungkapan 

corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan proses good corporate 

governance telah dilakukan dengan baik akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah di ambil terdapat beberapa keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu diantaranya : 

1. Sampel penelitian ini hanya perusahaan perbankan dengan periode 2009-

2013. Diharapkan untuk penelitian yang akan datang menggunakan tahun 

penelitian yang lebih baru dan terkini serta menggunakan sampel 

perusahaan dari industri lainnya sehingga hasilnya lebih bervariasi dan 

akurat. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel 

komisaris independen, komite audit, dan corporate social responsibility. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan 
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variabel independen yang berada dalam penelitian ini saja tetapi variabel 

lainnya, seperti (1) kepemilikan manajerial, yaitu dimana sebagian besar 

saham di miliki oleh pihak manajemen atau direksi, (2) kepemilikan 

institusional, yaitu dimana sebagian besar saham di miliki oleh institusi 

atau lembaga, dan (3) variabel lain yang dianggap dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

3. Untuk variabel komite audit dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran jumlah komite audit. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya menggunakan pengukuran lain, seperti mengukur peran dari 

fungsi komite audit. 
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LAMPIRAN I 

Indikator Corporate Social Responsibility Berdasarkan GRI 

INDIKATOR ASPEK 

EKONOMI 

Aspek: Kinerja Ekonomi 

EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, 
meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, 
donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan 
pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah. 

EC2  Implikasi  finansial  dan  risiko  lainnya  akibat  
perubahan  iklim  serta peluangnya bagi aktivitas organisasi 

EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program 
imbalan pasti 

EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah 

Aspek : Kehadiran Pasar 

EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan 
dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang 
signifikan 
EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk 
pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan 
EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi 
manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi 
operasi yang signifikan. 
Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 
EC8 Pembangunan dan  dampak dari investasi infrastruktur 
serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara 
komersial, natura, atau pro bono. 

EC9  Pemahaman  dan  penjelasan  dampak  ekonomi  tidak  
langsung  yang signifikan, termasuk seberapa luas 
dampaknya 

LINGKUNGAN 

Aspek: Material 

EN1 Penggunaan bahan; diperinci berdasarkan berat atau 
volume 
EN2 Persentase penggunaan bahan daur ulang 

Aspek: Energi 

EN3 Penggunaan energi langsung dari sumberdaya energi 
primer 
EN4 Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber 
primer 
EN5 Penghematan energi melalui konservasi dan 
peningkatan efisiensi 
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LINGKUNGAN 

EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis 
energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta 
pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat 
dari inisiatif tersebut. 

EN7   Inisiatif   untuk   mengurangi   konsumsi   energi   
tidak   langsung   dan pengurangan yang dicapai 

Aspek: Air 

EN8 Total pengambilan air per sumber 
EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat 
pengambilan air 

EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan 
kembali dan didaur ulang 

Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) 

EN11 Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, 
dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau 
yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi  (dilindungi)  
atau  daerah-daerah  yang  memiliki  nilai keanekaragaman 
hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi 
EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang 
diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi 
pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang 
diproteksi  (dilindungi)  dan  di  daerah  yang memiliki  
keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang 
diproteksi (dilindungi) 
EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat 

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk 
mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati 

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan 
yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List 
Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional 
dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah 
EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung 
maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat 

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci 
berdasarkan berat 

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 
pencapaiannya 

EN19  Emisi  bahan  kimia  yang  merusak  lapisan  ozon  
(ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan 
berat 
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LINGKUNGAN 

EN20   NOx,   SOx   dan   emisi   udara   signifikan   lainnya   
yang   diperinci berdasarkan jenis dan berat 

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan 

EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode 
pembuangan 

EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan 

EN24  Berat  limbah  yang  diangkut,  diimpor,  diekspor,  
atau  diolah  yang dianggap berbahaya menurut Lampiran 
Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah 
yang diangkut secara internasional. 

EN25 Identitas,ukuran,status proteksi dan nilai 
keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yng 
secara siginifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan 
limpasan air organisasi pelapor 

Aspek: Produk dan Jasa 

EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan  produk 
dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut. 

EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang 
ditarik menurut kategori 

Aspek: Kepatuhan 

EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah 
sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan 
regulasi lingkungan 

Aspek: Pengangkutan/Transportasi 

EN29  Dampak  lingkungan  yang  signifikan  akibat  
pemindahan  produk  dan barang-barang  lain  serta  material  
yang  digunakan  yang  digunakan  untuk operasi perusahaan, 
dan tenaga kerja yang memindahkan 

Aspek: Menyeluruh 

EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi 
lingkungan menurut jenis 

SOSIAL 

Aspek: Pekerjaan 

LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak 
pekerjaan, dan wilayah 

LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut 
kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah 
LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna 
waktu) yang tidak disediakan  bagi  karyawan  tidak  tetap   
(paruh  waktu)  menurut  kegiatan pokoknya 
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SOSIAL 

Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen 

LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-
menawar kolektif tersebut 
LA5  Masa  pemberitahuan  minimal  tentang  perubahan  
kegiatan  penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam 
perjanjian kolektif tersebut 
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan 
LA6  Persentase  jumlah  angkatan  kerja  yang  resmi  
diwakili  dalam  panitia Kesehatan dan Keselamatan antara 
manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan 
memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan 
jabatan 
LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-
hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian 
karena pekerjaan menurut wilayah 
LA8  Program  pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan/  
bimbingan,  pencegahan, pengendalian  risiko  setempat  
untuk  membantu  para  karyawan, anggota keluarga dan 
anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya 

LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup 
dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan 

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan 

LA10    Rata-rata    jam    pelatihan    tiap    tahun    tiap    
karyawan    menurut kategori/kelompok karyawan 
LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan 
pembelajaran sepanjang hayat  yang  menujang  
kelangsungan  pekerjaan  karyawan  akhir  karier  dan 
membantu mereka dalam mengatur akhir karier 

LA12   Persentase   karyawan    yang   menerima   
peninjauan   kinerja dan pengembangan karier secara teratur 

LA13  Komposisi  badan  pengelola/penguasa  dan  perincian  
karyawan  tiap kategori/kelompok   menurut   jenis   kelamin,   
kelompok   usia,   keanggotaan 

LA14    Perbandingan/rasio    gaji    dasar    pria    terhadap    
wanita    menurut kelompok/kategori karyawan. 

Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan 

HR1  Persentase  dan  jumlah  perjanjian  investasi  
signifikan  yang  memuat klausul HAM atau telah menjalani 
proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi 
manusia 
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SOSIAL 

HR2  Persentase  pemasok  dan  kontraktor  signifikan  yang  
telah  menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM 

HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal 
mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek 
HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk 
persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan 

Aspek: Nondiskriminasi 

HR4    Jumlah    kasus    diskriminasi    yang    terjadi    dan    
tindakan yang diambil/dilakukan. 
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama 
Berkumpul 
HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang 
diteridentifikasi dapat menimbulkan  risiko  yang  signifikan  
serta  tindakan  yang  diambil  untuk mendukung hak-hak 
tersebut. 
Aspek: Pekerja Anak 

HR6  Kegiatan  yang  identifikasi  mengandung  risiko  yang  
signifikan  dapat menimbulkan  terjadinya  kasus  pekerja  
anak,  dan  langkah-langkah  yang diambil untuk mendukung 
upaya penghapusan pekerja anak. 
Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib 
HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang 
signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja 
wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk 
mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib 
Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan 

HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih 
dalam hal kebijakan dan  prosedur  organisasi  terkait  dengan  
aspek  HAM  yang  relevan  dengan kegiatan organisasi 
Aspek: Hak Penduduk Asli 

HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak 
penduduk asli dan langkah- langkah yang diambil 

Aspek: Komunitas 

S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap 
program dan praktek yang  dilakukan  untuk  menilai  dan  
mengelola  dampak  operasi  terhadap masyarakat,  baik  
pada  saat  memulai,  pada  saat  beroperasi,  dan  pada  saat 

Aspek: Korupsi 

S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko 
terhadap korupsi 

S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan 
prosedur antikorupsi 
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SOSIAL 

S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian 
korupsi 
Aspek: Kebijakan Publik 

S05  Kedudukan  kebijakan  publik  dan  partisipasi  dalam  
proses melobi  dan pembuatan kebijakan publik 

S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai 
politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di 
mana perusahaan beroperasi 

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing 
S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan 
antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta 
sanksinya 
Aspek: Kepatuhan 

S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi 
nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang 
dilakukan 
Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 

PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa 
yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk 
penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa 
yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut 
PR2  Jumlah  pelanggaran  terhadap  peraturan  dan  etika  
mengenai  dampak kesehatan  dan  keselamatan  suatu  
produk  dan  jasa  selama  daur  hidup,  per produk. 

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa 

PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan 
oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan 
yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut 
PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes 
mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta 
pemberian label, per produk 
PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan 
termasuk hasil survey yang mengukur kepuasaan pelanggan 

Aspek: Komunikasi Pemasaran 

PR6  Program-program  untuk  ketaatan  pada  hukum,  
standar  dan  voluntary codes  yang  terkait  dengan  
komunikasi  pemasaran,  termasuk  periklanan, promosi, dan 
sponsorship  
PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes 
sukarela mengenai komunikasi   pemasaran   termasuk   
periklanan,   promosi,   dan   sponsorship, menurut 
produknya 
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SOSIAL 

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 
PR8 Jumlah  keseluruhan dari pengaduan yang berdasar 
mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) 
pelanggan dan hilangnya data pelanggan 

Aspek: Kepatuhan 

PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan 
peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan 
jasa 
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LAMPIRAN  II 

DATA DIOLAH UNTUK PENELITIAN 

 

KODE  TAHUN  TOBINS  PKOMIND KA  CSRi 

BABP  2009  1.00  0.80  4  0.38 

BABP  2010  1.00  0.67  3  0.38 

BABP  2011  1.00  0.80  3  0.27 

BABP  2012  1.03  1.00  3  0.30 

BABP  2013  1.00  1.00  3  0.25 

BAEK  2009  1.24  0.50  5  0.25 

BAEK  2010  1.20  0.50  4  0.29 

BAEK  2011  1.12  0.50  4  0.30 

BAEK  2012  1.00  0.67  3  0.29 

BAEK  2013  1.05  1.00  3  0.34 

BBKP  2009  0.99  0.50  3  0.34 

BBKP  2010  1.02  0.50  3  0.41 

BBKP  2011  1.00  0.60  3  0.33 

BBKP  2012  1.00  0.60  4  0.28 

BBKP  2013  0.99  0.60  4  0.33 

BBNI  2009  1.05  0.57  5  0.24 

BBNI  2010  1.16  0.57  4  0.41 

BBNI  2011  1.11  0.57  4  0.42 

BBNI  2012  1.08  0.57  4  0.65 

BBNI  2013  1.07  0.57  3  0.39 

BBNP  2009  1.01  0.60  3  0.18 

BBNP  2010  1.00  0.60  3  0.16 

BBNP  2011  0.99  0.60  3  0.25 

BBNP  2012  0.99  0.50  3  0.25 

BBNP  2013  0.99  0.50  3  0.24 

BBRI  2009  1.21  0.67  5  0.34 

BBRI  2010  1.23  0.57  6  0.32 

BBRI  2011  1.25  0.50  6  0.34 

BBRI  2012  1.19  0.50  8  0.42 

BBRI  2013  1.16  0.50  8  0.41 

BBTN  2009  1.03  0.50  4  0.39 

BBTN  2010  1.11  0.60  4  0.39 

BBTN  2011  1.04  0.50  4  0.35 

BBTN  2012  1.04  0.50  4  0.44 

BBTN  2013  0.98  0.50  5  0.44 
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BDMN  2009  1.22  0.50  6  0.37 

BDMN  2010  1.24  0.57  6  0.35 

BDMN  2011  1.10  0.50  6  0.39 

BDMN  2012  1.16  0.50  6  0.63 

BDMN  2013  1.03  0.50  6  0.56 

BMRI  2009  1.16  0.67  4  0.35 

BMRI  2010  1.06  0.57  5  0.34 

BMRI  2011  1.10  0.57  5  0.30 

BMRI  2012  1.11  0.57  6  0.35 

BMRI  2013  1.06  0.57  6  0.39 

BNGA  2009  1.05  0.50  7  0.37 

BNGA  2010  1.22  0.50  6  0.37 

BNGA  2011  1.07  0.50  6  0.42 

BNGA  2012  1.03  0.50  6  0.44 

BNGA  2013  0.99  0.50  6  0.46 

BNII  2009  1.18  0.50  4  0.25 

BNII  2011  1.17  0.57  5  0.35 

BNII  2012  1.11  0.57  5  0.43 

BNII  2013  1.05  0.50  4  0.42 

BNLI  2009  1.02  0.63  4  0.34 

BNLI  2010  1.11  0.56  3  0.37 

BNLI  2011  1.03  0.56  4  0.39 

BNLI  2012  1.01  0.56  4  0.38 

BNLI  2013  1.00  0.50  4  0.41 

BSWD  2009  1.14  0.60  4  0.30 

BSWD  2010  1.13  0.60  3  0.22 

BSWD  2011  1.08  0.75  3  0.30 

BSWD  2013  1.03  0.60  3  0.33 

BTPN  2009  1.07  0.50  5  0.30 

BTPN  2010  1.31  0.50  5  0.22 

BTPN  2011  1.29  0.50  5  0.29 

BTPN  2013  1.22  0.50  5  0.54 

BVIC  2009  0.98  0.67  3  0.20 

BVIC  2010  0.98  0.67  3  0.20 

BVIC  2011  0.97  0.67  3  0.25 

BVIC  2012  0.95  0.75  3  0.35 

BVIC  2013  0.96  0.75  3  0.41 

INPC  2009  0.98  0.50  4  0.34 

INPC  2010  0.99  0.50  4  0.30 

INPC  2011  0.98  0.50  4  0.37 

INPC  2012  0.95  0.60  5  0.35 
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INPC  2013  0.93  0.60  6  0.35 

MAYA  2010  1.26  0.50  3  0.13 

MAYA  2011  1.21  0.33  3  0.13 

MAYA  2013  1.25  0.60  3  0.16 

MCOR  2009  1.00  0.33  3  0.19 

MCOR  2010  1.01  0.50  4  0.23 

MCOR  2011  1.02  0.33  2  0.24 

MCOR  2012  1.00  0.50  3  0.23 

MCOR  2013  0.96  0.67  3  0.28 

MEGA  2009  1.10  0.67  3  0.22 

MEGA  2010  1.11  0.50  3  0.27 

MEGA  2011  1.13  0.67  3  0.27 

MEGA  2012  1.09  0.67  3  0.24 

MEGA  2013  1.12  0.50  3  0.25 

NISP  2009  1.02  0.50  4  0.24 

NISP  2010  1.08  0.43  3  0.32 

NISP  2011  1.02  0.57  4  0.44 

NISP  2012  1.05  0.50  4  0.44 

NISP  2013  1.01  0.50  4  0.53 

PNBN  2009  1.08  0.50  3  0.25 

PNBN  2010  1.13  0.50  4  0.30 

PNBN  2011  1.02  0.50  4  0.32 

PNBN  2012  0.98  0.50  4  0.32 

PNBN  2013  0.98  0.50  4  0.32 

SDRA  2009  1.09  0.50  3  0.27 

SDRA  2010  1.09  0.50  4  0.19 

SDRA  2011  1.01  0.50  3  0.24 

SDRA  2012  1.11  0.67  3  0.23 

SDRA  2013  1.18  0.67  3  0.27 
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LAMPIRAN III 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Hasil Statistik Deskriptif 

 
Date: 07/17/14   

Time: 12:59     
Sample: 2009 2013    

 TOBINS PKOMIND KA CSRI 

 Mean  1.073265  0.567018  4.085714  0.327306 
 Median  1.052146  0.500000  4.000000  0.329114 
 Maximum  1.310669  1.000000  8.000000  0.645570 
 Minimum  0.932944  0.333333  2.000000  0.126582 
 Std. Dev.  0.088661  0.112735  1.217771  0.095896 
 Skewness  0.739299  1.652254  1.023307  0.627010 
 Kurtosis  2.620099  7.591133  3.595940  4.063693 

     
 Jarque-Bera  10.19626  139.9925  19.87900  11.83005 
 Probability  0.006108  0.000000  0.000048  0.002699 

     
 Sum  112.6928  59.53690  429.0000  34.36709 
 Sum Sq. Dev.  0.817519  1.321759  154.2286  0.956394 

     
 Observations  105  105  105  105 
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LAMPIRAN  IV 

ANALISIS REGRESI DATA PANEL 

 

Hasil Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f. Prob.  

Cross-section F 2.613280 (20,81) 0.0013 
Cross-section Chi-square 52.278966 20 0.0001 

 
 

Hasil Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 11.620420 3 0.0088 

 
 

Hasil Fixed Effect Model 

 
 
Dependent Variable: TOBINS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/17/14   Time: 12:51   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 105  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.282788 0.077379 16.57789 0.0000 
PKOMIND -0.216235 0.086754 -2.492509 0.0147 

KA -0.002048 0.011491 -0.178222 0.8590 
CSRI -0.239976 0.108821 -2.205244 0.0303 
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 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.507046    Mean dependent var 1.073265 
Adjusted R-squared 0.367071    S.D. dependent var 0.088661 
S.E. of regression 0.070536    Akaike info criterion -2.267761 
Sum squared resid 0.402999    Schwarz criterion -1.661141 
Log likelihood 143.0574    Hannan-Quinn criter. -2.021947 
F-statistic 3.622410    Durbin-Watson stat 1.683736 
Prob(F-statistic) 0.000010    
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LAMPIRAN V 

UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2013
Observations 105

Mean      -2.38e-18
Median  -0.005061
Maximum  0.183371
Minimum -0.138408
Std. Dev.   0.062249
Skewness   0.387340
Kurtosis   3.688705

Jarque-Bera  4.700691
Probability  0.095336
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LAMPIRAN VI 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
 PKOMIND KA CSRI 

PKOMIND  1.000000 -0.257755 -0.060079 
KA -0.257755  1.000000  0.488071 

CSRI -0.060079  0.488071  1.000000 
    
 
 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Heteroskedasticity Test: Harvey  

F-statistic 0.628089    Prob. F(3,100) 0.5985 
Obs*R-squared 1.923395    Prob. Chi-Square(3) 0.5885 
Scaled explained SS 2.319115    Prob. Chi-Square(3) 0.5089 

     
Test Equation:    
Dependent Variable: LRESID2   
Method: Least Squares   
Date: 07/17/14   Time: 13:04   
Sample: 2 105    
Included observations: 104   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -5.791345 1.767561 -3.276461 0.0014 
PKOMIND 0.324953 2.273572 0.142926 0.8866 

KA 0.146020 0.235644 0.619665 0.5369 
CSRI -3.971943 2.899808 -1.369726 0.1738 

R-squared 0.018494    Mean dependent var -6.309138 
Adjusted R-squared -0.010951    S.D. dependent var 2.451093 
S.E. of regression 2.464478    Akaike info criterion 4.679539 
Sum squared resid 607.3650    Schwarz criterion 4.781247 
Log likelihood -239.3360    Hannan-Quinn criter. 4.720744 
F-statistic 0.628089    Durbin-Watson stat 1.845154 
Prob(F-statistic) 0.598535    
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Hasil Uji Autokorelasi 

 
Dependent Variable: TOBINS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/17/14   Time: 12:51   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 21   
Total panel (balanced) observations: 105  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.282788 0.077379 16.57789 0.0000 
PKOMIND -0.216235 0.086754 -2.492509 0.0147 

KA -0.002048 0.011491 -0.178222 0.8590 
CSRI -0.239976 0.108821 -2.205244 0.0303 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.507046    Mean dependent var 1.073265 
Adjusted R-squared 0.367071    S.D. dependent var 0.088661 
S.E. of regression 0.070536    Akaike info criterion -2.267761 
Sum squared resid 0.402999    Schwarz criterion -1.661141 
Log likelihood 143.0574    Hannan-Quinn criter. -2.021947 
F-statistic 3.622410    Durbin-Watson stat 1.683736 
Prob(F-statistic) 0.000010    
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