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nilai perusahaan yang rendah dibandingkan sektor lain karena nilai perusahaan 
tercermin dari harga saham, sehingga pada sektor pertambangan memiliki nilai yang 
rendah dimata investor untuk melakukan investasi. 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 
penerapan Good Corporate Governance. Menurut Suhadak, Ferial, & Handayani 
(2016) menyatakan bahwa penerapan Good corporate governance di Indonesia 
masih dianggap lemah. Hasil survei dari Asian Corporate Governance Association 
(ACGA) menunjukan bahwa Indonesia pada peringkat terendah setelah China dan 
Korea. Penerapan GCG yang lemah dikarenakan kurangnya kesadaran mengenai 
suatu nilai dan praktek dalam menjalankan kegiatan bisnis. Salah satu ciri dari 
lemahnya penerapan GCG adalah adanya tindakan dari pihak para manajer 
perusahaan, yang melakukan kecurangan yang hanya menguntungkan diri sendiri 
dengan mengabaikan tujuan utama yaitu memakmurkan kepentingan para 
pemegang/pemilik saham. Yang mengakibatkan penurunan harapan dari investor 
mengenai pengembalian (return) atas investasi yang ditanamkan oleh mereka 
(Wiguna & I. G. A. M. Asri, 2016). Pada penelitian ini GCG diproksikan dengan 
efektifitas komite audit, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris 
independen.  

Kebijakan dividen juga merupakan salah satu faktor penting dalam 
memaksimalkan nilai perusahaan. Pada umumnya dari kebijakan dividen dapat 
mempengaruhi nilai suatu perusahaan, karena para investor memiliki harapan untuk 
meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan adanya pengembalian dalam bentuk 
dividend atau capital gain (Nurfina & Widyarti, 2016). Nilai perusahaan selain 
dipengaruhi oleh faktor keuangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-keuangan, 
yaitu pengungkapan Corporate Social Resposibility seperti pada Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 40 Tahun 2007 
telah\]ercantum untuk mengatur pelaksanaan CSR mengenai Perseroan Terbatas 
(UU PT). Menurut (Susanto & Ardini, 2017), citra perusahaan akan meningkat di 
mata masyarakat apabila semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang 
dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungannya. Hal tersebut dapat membuat 
loyalitas konsumen kepada perusahaan semakin tinggi. Sehingga dengan adanya 
kesetiaan dari konsumen, dapat menaikan tingkat profitabilitas perusahaan dan akan 
meningkatkan nilai saham dari perusahaan. 

 
LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan 
  Suhadak et al., (2016) menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite 
yang dibentuk oleh pihak independen perusahaan dengan tujuan untuk menjaga 
pelaksanaan pengendalian internal dan melakukan tugas auditor perusahaan. 
Menurut (Sriyanto Putra & Kurniawati, 2017) komite audit diharapkan dapat 
memaksimalkan fungsi pengawasan yang dimana pengawasan merupakan fungsi 
utama komite audit. Komite audit melakukan pengawasan pada laporan keuangan, 
audit eksternal dan sistem pengendalian internal. Jika komite audit menjalankan 
pengawasan secara optimal maka kinerja perusahaan akan meningkat. Sehingga 
minat investor untuk berinvestasi lebih tinggi dan menaikan harga saham menjadikan 
nilai perusahaan juga meningkat.  
 Hubungan teori keagenan dengan efektifitas komite audit adalah dengan 
adanya efektifitas komite audit maka diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan 
karena dengan tugas komite audit yang mengawasi dengan transparan kinerja para 
agen dan akan di laporkan kepada principal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 
Komite audit berpengaruh positif pada nilai perusahaan karena komite audit 
dianggap dapat memaksimalkan fungsi pengawasan pada suatu perusahaan. 
Dengan adanya komite audit yang melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya, akan 
membuat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut sehingga investor akan lebih 
tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Efeknya membuat nilai 
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perusahaan meningkat. Penelitian ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh 
Suhadak et al. (2016), adalah komite audit berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Thaharah & Asyik (2016) 
menunjukkan komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Pada penelitian Mutmainah (2015), Komite audit berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Sabrina Tambunan et al. 
(2017) komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal 
tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Efektivitas Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 
 
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 
 Putra (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial mewakili prinsip 
fairness (kesetaraan dan kewajaran) yang merupakan komponen dari good 
corporate governance. Prinsip fairness ini dapat melindungi hak-hak investor 
khususnya pemegang saham minoritas dari bentuk kecurangan atau ketidakadilan, 
karena adanya kepimilkan saham perusahaan oleh pihak manajer yang juga 
merupakan pemilik perusahaan akan berusaha melindungi hak-hak investor. Apabila 
terjadi kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham, maka para 
manajer juga akan menanggung kerugian tersebut. 
 Hubungan teori keagenan dengan kepemilikan manajerial adalah dengan 
adanya kepemillikan manajerial diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan 
dengan cara meningkatkan kepemilikanasahamaolehamanajemen. Kepemilikan 
manajerial berpengaruh positif pada nilai perusahaan karena dengan adanya 
kepemilikan manajerial pada perusahaan dianggap dapat mengurangi agency 
problem. Hal tersebut membuat kontrol aktivitas manajemen meningkat dan 
mengoptimalkan keputusan yang akan dilakukan suatu perusahaan. Dengan 
pengambilan keputusan yang tepat akan membuat kinerja perusahaan meningkat 
serta semakin banyak invetor yang ingin menanamkan modalnya akan membuat 
kenaikan pada nilai perusahaan. Hal ini didukung dari penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Mas Sudarma & Darmayanti (2017) kepemilikan manajerial 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian 
Fajriana & Priantinah (2016) pemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian Budianto & Payamta (2014) 
menghasilkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Thaharah & Asyik (2016) kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, 
peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 
 
Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan 
 Komisaris Independen merupakan komponen yang tepat untuk membantu 
mewujudkan perusahaan yang memiliki good corporate governance. Tugas 
komisaris independen adalah mengontrol kinerja kerja dari dewan direksi (Sabrina 
Tambunan et al., 2017). 
 Hubungan teori keagenan dengan proporsi dewan komisaris independen 
adalah dengan adanya proporsi dewan komisaris independen maka diharapkan 
dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara direksi dengan para dewan 
komisaris. Dan juga sama-sama berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri 
dan menguntungkan satu sama lain. Proporsi dewan komisaris independen 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dengan adanya dewan 
komisaris independen yang menjalankan tugas dengan baik pada suatu perusahaan, 
maka diharapkan tidak ada pihak yang akan dirugikan yang akan datang. Dewan 
komisaris independen juga diharapkan akan mengurangi Agency problem yang akan 
berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan investor pada perusahaan untuk 
menanamkan sahamnya dan membuat nilai perusahaan juga meningkat. Penelitian 



Optimalisasi Nilai Perusahaan Melalui Penerapan Good Corporate…, Intan Mutiasari, Ak.-IBS, 2018 4 

ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfinur (2016), bahwa 
terdapat pengaruh positif antara dewan komisaris independen dengan nilai 
perusahaan. Pada penelitian Sabrina Tambunan et al. (2017) memiliki hasil yang 
sependapat, yaitu dewan komisaris independen berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian Anugrah Pratiwi (2017) dewan 
komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan pada penelitian Sriyanto Putra & Kurniawati (2017) tidak terjadi pengaruh 
antara dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan. Berdasarkan hal 
tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Nilai 
Perusahaan 
 
Pengaruh Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
 Pada penelitian Pamungkas & Puspaningsih (2013), memutuskan apakah laba 
akan menjadi dibagikan sebagai dividen atau ditahan di perusahaan merupakan 
aspek utama dari kebijakan dividen. Perusahaan dengan ukuran yang besar lebih 
fleksibel dalam memperoleh dana dari pasar modal. Dengan hal ini, investor 
menjadikannya sebagai sinyal positif dan prospek jangka panjang yang baik 
sehingga menaikan nilai dari suatu perusahaan tersebut. Menurut teori information 
content of dividend, kenaikan dividen akan mendapat respon positif dari investor 
untuk jangka panjang (Nurfina & Widyarti, 2016). 

Hubungan Agency Theory dengan kebijakan dividen adalah manajemen 
perusahaan sebisa mungkin meningkatkan laba dan memberikan dividen pada para 
pemegang saham agar tidak terjadi konflik agensi. Kebijakan dividen dapat 
digunakan sebagai alat untuk memonitor serta megevaluasi hasil kerja manajemen. 
Sehingga, kebijakan dividen dapat menjadi solusi dalam masalah keagenan. 
Kebijakan dividen dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena 
perusahaan yang dapat memakmurkan para pemegang saham akan membuat harga 
saham meningkat sehingga laba perusahaan juga ikut meningkat. Para investor 
akan semakin tertarik untuk menanam saham diperusahaan tersebut apabila laba 
yang didapat akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang sahamnya. 
Dengan hal tersebut, maka akan membuat nilai dari perusahaan itu meningkat. 
Penelitian ini didukung dari hasil penelitian terdahulu oleh Sartini & Purbawangsa 
(2014) kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Pada penelitian Budianto & Payamta (2014) kebijakan dividen berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada penelitian Dananjaya & Mustanda 
(2016), kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini yang 
menjadi acuan hipotesis, yaitu: 
H4: Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 
 
Pengaruh  Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 
Perusahaan 
 Sakinah & Ibrahim (2017) berpendapat bahwa Corporate Social Responsibility 
merupakan komitmen bisnis jangka panjang yang berkontribusi untuk pembangunan 
ekonomi berkelanjutan, dengan para stakeholders untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan, masyarakat, serta 
lingkungan sekitar. Menurut (Pattisahusiwa & Diyanti, 2017) Corporate Social 
Responsibility diharapkan menjadi nilai tambah yang dapat menambah kepercayaan 
investor terhadap perusahaan, karena CSR dianggap memiliki pertanggungjawaban 
kepada lingkungan dan masyarakat sekitar dan membuat nama perusahaan menjadi 
baik.  
 Hubungan Signalling Theory dengan Corporate Social Responsibility yaitu 
dengan adanya suatu perusahaan yang melaporkan pertanggung jawabannya 
kepada para investor dan para stakeholders secara transparan, informatif dan jelas 
maka secara tidak langsung memberikan sinyal positif mengenai perusahaan dimasa 
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yang akan datang kepada para pemegang saham sehingga menaikan minat 
investasi dan membuat nilai saham meningkat serta meningkatnya nilai perusahaan. 
Corporate Social Responsibility dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
karena dengan adanya pertanggung jawaban dari pihak perusahaan kepada para 
stakeholder akan membuat peningkatan sikap loyalitas masyarakat terhadap 
perusahaan yang akan membuat laba penjualan perusahaan meningkat. Serta 
semakin banyak investor yang berminat untuk melakukan investasi pada perusahaan 
tersebut yang akan membuat nilai perusahaan meningkat. Hal ini didukung dari 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jiraporn et al. (2016) menunjukkan bahwa 
CSR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan 
penelitian Rosiana et al. (2013), CSR berpengaruh positif terhadap Nilai 
Perusahaan. Sedangkan pada penelitian Nurfina & Widyarti (2016) menyatakan 
bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H5: Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif 
terhadap Nilai Perusahaan 
 
MODEL PENELITIAN 
 

𝐏𝐁𝐕 =  𝛃𝟎  +  𝛃𝟏𝐊𝐀 +  𝛃𝟐𝐊𝐌 +  𝛃𝟑𝐃𝐊𝐈 +   𝛃𝟒𝐊𝐃 +  𝛃𝟓𝐂𝐒𝐑𝐈 +  𝛃𝟔𝐃𝐄𝐑 +  𝛃𝟕𝐑𝐎𝐀
+  𝛃𝟖𝐒𝐢𝐳𝐞 +  𝒆 

 
Keterangan: 
NP  = Nilai perusahaan 
𝛽0  = Konstanta 
𝛽1 −  𝛽8 = Koefisien Regresi 
𝑒  = error 
KA  = Komite Audit 
KM  = Kepemilikan Manajerial 
DKI  = Proporsi Dewan Komisaris Independen 
KD  = Kebijakan Dividen 
CSRI  = Pengungkapan Corporate Social Responsibility Indeks 
DER  = Leverage 
ROA  = Profitabilitas 
Size  = Ukuran Perusahaan 

 
Tabel 1 

Operasional Variabel 
Variabel Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Dependen 

Nilai 
Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan aspek terpenting 
dalam perusahaan karena nilai perusahaan 
menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. 
Tingginya harga saham menunjukan meningkatnya 
nilai perusahaan (Anugrah Pratiwi, 2017) 

𝑃𝐵𝑉 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 Rasio 

Independen 

Efektifitas 
Komite Audit 

Menurut POJK No. 55 tahun 2015 tentang 
“Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 
Komite Audit”, Komite Audit adalah komite yang 
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 
Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan 
tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 

KA =  Jumlah aktifitas rapat 
 
 

Rasio 

Kepemilikan 
Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana 
para manajer memiliki saham perusahaan (Alfinur, 
2016). 

KM =  
Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen 

Seluruh modal saham perusahaan yang beredar
 Rasio 

Proporsi 
Dewan 
Komisaris 
Independen 

Menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan 
Terbatas”, Dewan Komisaris adalah Organ 
Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan 
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 
Direksi. 

DKI 

=
Jumlah dewan komisaris independen

Jumlah total dewan komisaris perusahaan
 Rasio 



Optimalisasi Nilai Perusahaan Melalui Penerapan Good Corporate…, Intan Mutiasari, Ak.-IBS, 2018 6 

Kebijakan 
Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah 
laba akan dibayarkan sebagai dividen atau ditahan 
untuk modal pada periode yang akan dating 
(Pamungkas & Puspaningsih, 2013) 

𝐷𝑃𝑅 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 
Rasio 

Pengungkap
an 
Corporate 
Social 
Responsibilit
y 

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
perekenomian masyarakat sekitar perusahaan 
(Ratnadewi & Ulupui, 2016) 

 CSRIj =
∑ Xij

𝑛𝐽
 ×  100% Rasio 

Leverage 
Leverage merupakan suatu kebijakanauntuk 
mengukur efektivitas dari penggunaan hutang 
perusahaan (Prasetyorini, 2013). 

 DER =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 
 Rasio 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan laba yang merupakan hasil 
bersih dari kebijakan–kebijakan dan keputusan–
keputusan manajemen, baik dalam mengelola 
likuiditas, aset ataupun utang perusahaan (Susanto 
& Ardini, 2017). 

 𝑅𝑂𝐴 =
Laba Bersih

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎
 Rasio 

Size 

Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan 
peningkatan pada profit, yang akan membuat para 
investor menjadi tertarik. Serta akan mempengaruhi 
kenaikan pada nilai perusahaan (Prasetia et al., 
2014). 

 𝑆𝑖𝑧𝑒 =  𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 
 Rasio 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Statistk Deskriptif 

Tabel 2 
Statistif Deskriptif 

 PBV KA KM DKI KD CSR DER ROA SIZE 

Mean 0,045016 8,294118 0,052451 0,396324 0,288401 0,245989 0,758196 0,034169 29,72251 

Median 0,028456 7,000000 0,042314 0,333333 0,154131 0,227273 0,680000 0,022050 29,30844 

Maximum 0,461593 25,00000 0,306406 0,750000 1,052981 0,493506 2,880000 0,364700 43,97157 

Minimum -0,125730 2,000000 0,000000 0,200000 0,000000 0,116883 0,020000 -0,101500 25,64589 

Std. Dev. 0,097163 5,046231 0,053927 0,104216 0,341686 0,092212 0,591819 0,078595 2,477625 

Skewness 1,475401 1,305988 1,669178 1,042641 0,976624 0,784254 1,124215 1,364150 2,985369 

Kurtosis 6,958256 4,674427 8,233513 4,404662 2,662426 2,851151 4,540397 6,718000 17,50975 

  

Jarque-Bera 69,06257 27,27401 109,1805 17,91085 11,13256 7,033392 21,04674 60,25690 697,5176 

Probability 0,000000 0,000001 0,000000 0,000129 0,003825 0,029697 0,000027 0,000000 0,000000 

  

Sum 3,061055 4,023613 3,566678 26,95000 19,61127 16,72727 51,55730 2,323500 2021,131 

Sum Sq. Dev. 0,632518 0,226629 0,194847 0,727692 7,822182 0,569702 23,46672 0,413874 411,2880 

  

Observations 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Dapat dilihat pada tabel 2, bahwa mean pada variabel KM (0,052451), DKI 
(0,396324), dan CSR (0,245989) memiliki nilai mean lebih kecil dari nilai standar 
deviasi KM (0,053927), DKI (0,104216), dan CSR (0,092212), hal ini menunjukkan 
variabel KM, DKI, dan CSR merupakan heterogen sehingga memiliki penyebaran 
data yang besar. Namun untuk mean pada variabel PBV (0,097163), KA  (5,046231), 
dan KD (0,341686) memiliki nilai mean lebih besar dari standar deviasi PBV 
(0,045016), KA  (8,294118), dan KD (0,288401), hal ini menunjukkan variabel PBV, 
KA, dan KD merupakan homogeny sehingga penyebaran data kecil. 

Selanjutnya, untuk variabel PBV, KA, KM, DKI, KD, dan CSR nilai mean lebih 
besar dari nilai median PBV(0,028456), KA (7,000000), KM (0,042314), DKI 
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(0,333333), KD (0,154131), dan CSR (0,227273), sehingga besarnya nilai PBV, KA, 
KM, DKI, KD, dan CSR pada perusahaan pertambangan cenderung tinggi.  
 
Pengujian Model 

Tabel 3 
Hasil Persamaan Regresi 

Variabel Prediksi 
Pengujian Utama: Nilai Perusahaan pengukuran 

menggunakan PBV 
Coefficient t-Statistics Prob. 

KA (+) 0,002614 3,108290 0,0029* 
KM (+) -0,135422 -2,159097 0,0349* 
DKI (+) -0,055583 -1,791585 0,0783 
KD (+) 0,008740 0,770859 0,4439 

CSR (+) -0,091416 -2,063632 0,0435* 
DER (-) 0,009723 1,574939 0,1206 
ROA (+) 1,138966 26,41551 0,0000* 
SIZE (+) -0,001050 -0,790241 0,4326 

C  0,057457 1,335494 0,1868 
 

Adj. R-
squared 0,921513 

Prob (F-
statistic) 99,33029 

Durbin-
Watson 

stat 
1,745211 

  
Ringkasan Variabel:  
Variabel Dependen: Nilai Perusahaan, Pengujian Utama: diukur dengan Tobin's 
Q dan Pengujian Tambahan: diukur dengan PBV 
Variabel Independen: Efektifitas Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial 
(KM), Proporsi Dewan Komisaris Independen (DKI) 
Variabel Kontrol: Leverage (DER), Profitabilitas (ROA), dan Ukuran Perusahaan 
(SIZE). 
*: Signifikansi dibawah 5% 

Berikut ini merupakan hasil pengujian dimana pada penelitian ini 
menggunakan Random effect, yang diketahui setelah melakukan Uji Chow dan Uji 
Hausman. Data dalam penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik, sehingga data 
terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.  
 
Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2, besarnya koefisian determinasi yang 
dilihat melalui Adjusted R-squared, dalam penelitian ini sebesar 0,921513 atau 
92,15%. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas komite audit (KA), kepemilikan 
manajerial (KM), proporsi dewan komisaris independen (DKI), kebijakan dividen (KD), 
pengungkapan corporate social responsibility (CSR), leverage (DER), profitabilitas 
(ROA), dan ukuran perusahaan (SIZE) mampu menjelaskan pengaruh kepada nilai 
perusahaan (PBV) hanya sebesar 92,15%. Sisanya yaitu sebesar 7,85% dijelaskan 
oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. Variabel lainnya dapat berupa 
kualitas audit, kinerja keuangan, dll. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2, nilai probabilitas F sebesar 0.000000. 
Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas F dalam penelitian ini lebih kecil dari 
0.05, sehingga variabel efektifitas komite audit (KA), kepemilikan manajerial (KM), 
proporsi dewan komisaris independent (DKI), kebijakan dividen (KD), dan 
pengungkapa corporate social responsibily (CSR) bersama-sama berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

 
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
1. Efektifitas komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada periode 2015–
2017 efektifitas komite audit terbukti memiliki pengaruh positif terhadap nilai 
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perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thaharah & 
Asyik (2016) dan Suhadak et al. (2016) namun bertentangan dengan penelitian yang 
dilakukan (Sriyanto Putra & Kurniawati, 2017) yang mengungkapkan bahwa 
efektifitas komite audit memiliki tidak pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat aktifitas rapat komite audit dapat 
meningkatkan nilai perusahaan. Para investor lebih tertarik dengan perusahaan yang 
lebih transparan. Dengan adanya komite audit yang menjalankan tugas dan 
fungsinya dengan tepat maka dapat mengontrol kinerja para agen agar dapat 
membantu proses menaikan kinerja perusahaan sehingga investor lebih merespon 
positif perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya, dan membuat nilai 
perusahaan meningkat. 

 
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada periode 2015–
2017 kepemilikan manajerial terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2014) 
dan Budianto & Payamta (2014) namun bertentangan dengan penelitian yang 
dilakukan Putra (2016) dan Thaharah & Asyik (2016) yang mengungkapkan bahwa 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
menunjukan semakin tinggi kepemilikan manajerial (KM) suatu perusahaan maka 
akan mengurangi nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. Hal ini menunjukan 
bahwa masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang para manajernya 
belum memiliki saham dari perusahaan tersebut. Dengan kepemilikan saham oleh 
manajer yang tinggi maka akan memicu para manajer agar lebih mementingkan 
tujuannya sebagaiaseorangamanajeradaripada sebagai pemegang saham, yaitu 
tindakan oportunis oleh para manajer. Dengan cara meningkatkan kekayaan sendiri 
agar dapat memperoleh bonus sehingga membuat kinerja manajer perusahaan 
tersebut meningkat namun pada kenyataannya para manajer akan mengabaikan 
peran dan kedudukannya sebagai pemegang saham. Hal tersebut akan membuat 
sinyal negatif bagi investor yang akan menurunkan kinerja pasar sehingga 
menurunkan nilai perusahaan Budianto & Payamta (2014). 

 
3. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada periode 2015–
2017 proporsi dewan komisaris independen terbukti memiliki tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Susanto & Ardini (2017) dan Sriyanto Putra & Kurniawati (2017) namun 
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfinur (2016) yang menyatakan 
bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Berarti tinggi rendahnya proporsi dewan komisaris independen suatu 
perusahaan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan tersebut. 
Hal ini menunjukan bahwa apabila proporsi dewan komisaris independen kurang 
menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak membuahkan hasil yang dapat 
berpengaruh untuk nilai perusahaan tersebut, sehingga dapat menyebabkan adanya 
pihak yang dirugikan. Proporsi dewan komisaris independen yang kurang efisien 
dalam manjalankan fungsi pengawasan karena proporsi dewan komisaris 
independen belum mampu untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh 
dewan komisaris (Prastuti & Budiasih, 2015). Dewan komisaris independen tidak 
dapat mengurangi agency problem dalam perusahaan sehingga menyebabkan 
menurunnya tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya. 

 
4. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada periode 2015–
2017 kebijakan dividen terbukti memiliki tidak berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfina & 
Widyarti (2016) dan juga Dananjaya & Mustanda (2016) namun bertentangan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya & Mustanda (2016) yang 
menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
menunjukan bahwa apabila semakin tinggi atau rendahnya suatu perusahaan 
mengeluarkan presentase dividen, maka tidak akan mempengaruhi tinggi atau 
rendahnya nilai perusahaan. Menurut Miller & Modigliani (1961) dengan teorinya, 
dividend irrelevance theory yang menjelaskan bahawa nilai perusahaan tidak 
bergantung pada besarnya dividen yang akan di bagikan kepada pemegang saham 
saja, tetapi nilai perusahaan dapat dipengaruhi dengan bagaimana perusahaan 
mengelola dengan baik aset yang dimiiki agar dapat menghasilkan laba yang lebih 
besar serta tidak mempengaruhi kesejahteraan para pemegang saham. Dengan 
adanya pembayaran dividen dengan jumlah yang besar maka dapat menimbulkan 
pengawasan dan kontrol yang lebih besar sehingga penggunaan aset perusahaan 
semakin besar. 

 
5. Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap 
nilai perusahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada periode 2015–
2017 pengungkapan corporate social responsibilty terbukti memiliki pengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Sari, Handayani, & Nuzula (2016) serta Nurfina & Widyarti (2016) namun 
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnadewi & Ulupui (2016) 
yang menyatakan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan dengan adanya aktifitas CSR 
terhadap lingkungan sekitar maka akan meningkatkan pengeluaran perusahaan 
yang dianggap dapat merugikan para investor karena merupakan suatu pemborosan 
pada sumberadayaaperusahaan. Minat investor untuk menanamkan modal juga ikut 
menurun karena dianggap tidak menguntungkan investor sehingga membuat nilai 
perusahaan menurun. Dengan tingginya CSR di suatu perusahaan justru 
menurunkan nilai perusahaan, karena walaupun banyak perusahaan yang sudah 
melakukan pertanggung jawaban sosial dengan aturan yang sesuai Global Report 
Initiative standards, tidak akan memotivasi minat investor untuk menanamkan saham 
nya di suatu perusahaan. 
 
Uji Robustness 
 Titi, Sabar, & Sixpria (2011) berpendapat bahwa Uji Robust atau uji 
sensitivitas dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian telah 
memberikanainformasi yang akurat agar dapat menguatkan hasil penelitian yang 
ada. Pada penelitian ini, uji Robust akan menguji pada variabel dependen nilai 
perusahaan, dengan mengganti proksi PBV dengan Tobin’s Q. Dengan tujuan ketika 
dihitung dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, apakah hasil akan tetap 
konsisten pada variabel dependen terhadap variabel independen (Brian & Martani, 
2014). Uji Robustness dalam penelitian ini dilakukan dengan mengganti pengukuran 
pada variabel dependen yaitu nilai perusahaan dengan menggunakan pengukuran 
(Price Book Value) PBV kemudian menggantinya dengan pengukuran Tobin’s Q, 
sehingga dapat dilihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen tetap konsisten ketika dihitung dengan menggunakan pendekatan yang 
berbeda. 
 
1. Efektifitas Komite Audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
(Tobin’s Q) 

Hal ini menunjukan bahwa apabila tinggi rendahnya tingkat aktifitas rapat 
komite audit belum menjadi jaminan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat 
beberapa faktor yang terkait dengan penilaian perusahaan selain faktor aktifitas 
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kehadiran rapat, yaitu mengenai hasil pembentukan komite audit yang hanya 
sekedar bentuk formalitas agar perusahaan tersebut dianggap telah memenuhi 
sistem GCG. Hasil tersebut tidak konsisten dengan proksi nilai perusahaan lainnya, 
yaitu PBV. 

 
2. Kepemilikan manajerial memiliki tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan (Tobin’s Q). 

Hal ini menunjukkan apabila semakin banyak saham yang dimiliki oleh para 
manajemen maka tidak akan mempengaruhi tingkat nilai perusahaan karena 
kepemilikan saham oleh manajer di perusahaan tersebut tidak mampu memotivasi 
mereka untuk bekerja lebih efisien dan efektif, guna meningkatkan kinerja 
perusahaan sehingga tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hasil tersebut 
tidak konsisten dengan proksi nilai perusahaan lainnya, yaitu PBV. 
 
3. Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan (Tobin’s Q) 

Hal ini menunjukan dikarenakan semakin banyak jumlah dewan komisaris 
independen maka semakin besar pula kesempatan tujuan perusahaan yang akan 
tercapai. Apabila tujuan percapai maka terdapat strategi yang tepat sasaran yang 
dapat mempengaruhi meningkatnya laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi 
akan membuat para investor tertarik untuk menanamkan saham pada perusahaan. 
Sehingga akan meningkatkan harga saham dan hal tersebut tentunya akan 
meningkatkan nilai perusahaan. Hasil tersebut tidak konsisten dengan proksi nilai 
perusahaan lainnya, yaitu PBV. 

 
4. Kebijakan dividen memiliki tidak pengaruh terhadap nilai perusahaan 
(Tobin’s Q) 

Hal ini menunjukkan bahwa memang nilaiaperusahaan tidak terkait dengan 
pembagian persentase laba kepada para pemilik sahamadalam bentuk dividen 
seperti teori yang dicetuskan oleh Miller & Modigliani (1961). Hasil tersebut konsisten 
dengan proksi nilai perusahaan lainnya, yaitu PBV. 
 
5. Pengungkapan corporate social responsibility tidak memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan melakukan 
pertanggung jawaban sosial kepada para stakeholders tidak dapat menjadi jaminan 
meningkatkan sikap loyalitas dari masyarakat kepada perusahaan tersebut sehingga 
tidak akan mempengaruhi tingkat nilai perusahaan. Hasil tersebut tidak konsisten 
dengan proksi nilai perusahaan lainnya, yaitu PBV. 

Tabel 4 
Uji Robustness 

Variabel PBV Tobin's Q 
Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

KA 0,002614 0,0029* 3282,473 0,3274 
KM -0,135422 0,0349* 334589,8 0,1852 
DKI -0,055583 0,0783 276847,7 0,0200* 
KD 0,008740 0,4439 62878,02 0,0981 

CSR -0,091416 0,0435* -340175,4 0,0790 
DER 0,009723 0,1206 -35528,72 0,1037 
ROA 1,138966 0,0000* 130580,6 0,1732 
SIZE -0,001050 0,4326 -6289,288 0,0753 

C 0,057457 0,1868 383896,5 0,0028 
  

N 68 66 
Adj. R-

squared 0,921513 0,173467 

Prob (F-
statistic) 99,33029 2,705219 

*: Signifikansi dibawah 5% 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, disimpulkan bahwa efektifitas 

komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (PBV) sedangkan 
efektifitas komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) 
pada perusahaan yang tergabung dalam sektor Pertambangan periode 2015–2017. 
Sehingga hasil tersebut tidak robust, karena hasil pada penelitian tidak konsisten. 
Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (PBV) pada 
perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan (Tobin’s Q). Sehingga hasil tersebut tidak robust, karena hasil pada 
penelitian tidak konsisten. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan (PBV) sedangkan proporsi dewan komisaris independen 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) Sehingga hasil tersebut 
tidak robust, karena hasil pada penelitian tidak konsisten. Kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV). Sejalan dengan menggunakan 
pengukuran nilai perusahaan (Tobin’s Q) kebijakan dividen tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Sehingga hasil tersebut robust, karena hasil pada 
penelitian konsisten. Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan (PBV) sedangkan pengungkapan corporate social 
responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Sehingga 
hasil tersebut tidak robust, karena hasil pada penelitian tidak konsisten. 

 
KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian hanya menggunakan perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Pada penelitian ini hanya menggunakan 
tiga periode. Sehingga, belum mampu mewakili dan menjelaskan pengaruh yang 
lebih besar terhadap Nilai Perusahaan dengan waktu yang singkat maka kejadian 
dalam suatu perusahaan belum terlalu terlihat. Diharapkan menambahkan rentang 
waktu atau periode tahun penelitian dan memakai waktu terbaru. Agar dapat 
menghasilkan hasil yang bauk dan bisa digeneralisasi Pada penelitian ini hanya 
meneliti variabel good corporate governance dengan proksi efektifitas komite audit, 
kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen. Diharapkan bagi 
penelitian selanjutnya menggunakan pengukuran lain untuk good corporate 
governance misalnya seperti kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan 
direksi.  
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