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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1.  Perkembangan Return On Equity (ROE), Corporate Social Responsibility 

(CSR), Kepemilikan Manajerial, dan Tobin’s Q Perusahaan Sampel periode 

2010-2012 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut: 

1) Perkembangan Return On Equity (ROE) perusahaan sampel pada periode 

2010-2012. Persentase ROE tertinggi dimiliki oleh PT. Lionmesh Prima Tbk. 

(LMSH) di tahun 2012 dengan nilai ROE mencapai 44.68%. nilai tersebut 

dipicu oleh perkembangan pada sektor properti di Indonesia sejak tahun 2011 

sehingga perusahaan mampu mempertahankan kinerja keuangannya dengan 

baik di tahun 2012. Sedangkan Persentase ROE terkecil dimiliki oleh PT. 

Intanwijaya Internasional Tbk. (INCI) pada tahun 2010 dengan nilai ROE       

-16.75%. hal tersebut disebabkan oleh sulitnya mendapatkan bahan baku dan 

melemahnya kurs mata uang USD sehingga mengakibatkan menurunnya nilai 

export perusahaan. 

2) Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sampel 

pada periode 2010-2012. Berdasarkan Sustainability Reporting Guidelines 

(SRG) yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dengan 

menggunakan instrumen pengukuran Corporate Social Reporting Index 

(CSRI) Nilai CSRI tertinggi dimiliki oleh PT. Berlina Tbk. (BRNA). hal 

tersebut dikarenakan perusahaan hampir menyajikan seluruh data-data 

pengungkapan CSR pada Annual Report tahunannya. Sebaliknya nilai CSRI 

terkecil dimiliki oleh PT. Intanwijaya Internasional Tbk. (INCI), hal tersebut 
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dikarenakan perusahaan hanya menyampaikan gambaran besar atas 

pengungkapan CSR perusahaan pada Annual Report yang mereka 

publikasikan. 

3) Perkembangan Kepemilikan Manajerial perusahaan sampel pada periode 

2010-2012 berdasarkan data dari ICBM dan di sesuaikan dengan Annual 

Report tahunan masing-masing perusahaan. Maka, Persentase Kepemilikan 

Manajerial terbesar dimiliki oleh PT. Sat Nusapersada Tbk. (PTSN) yaitu 

sebesar 70% dari seluruh saham beredar yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Persentase tersebut terdiri dari Abidin (Direktur Utama) 

sebesar 66.47% dan Bidin Yusuf (Direktur) sebesar 3.53%. dan Persentase 

Kepemilikan Manajerial Terkecil dimiliki oleh PT. Duta Pertiwi Nusantara 

Tbk. (DPNS) yaitu sebesar 5.71% dari seluruh saham beredar yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepemilikan saham tersebut dimiliki oleh 

Siang Hadi Widjaja selaku Direktur Utama Perusahaan. 

4) Perkembangan Tobin’s Q perusahaan sampel pada periode 2010-2012. Nilai 

Tobin’s Q terbesar dimiliki oleh PT. Ultrajaya Milk Industri Tbk. (ULTJ) 

pada tahun 2010 sebesar 1.5488 tetapi mengalami penurunan 0.2307 point di 

tahun 2011 yang disebabkan oleh menurunnya laba bersih perusahaan 

sehingga berdampak pada turunnya harga saham perusahaan pada saat 

Closing Price. Tetapi perusahaan mampu meningkatkan kembali nilai laba 

bersihnya di tahun 2012 sehingga menimbulkan peningkatan nilai Tobin’s Q 

sebesar 1.4986. nilai Tobin’s Q terkecil dimiliki oleh PT. Intanwijaya 

Internasional Tbk. (INCI) dengan nilai 0.2734. hal tersebut dikerenakan nilai 

aktiva perusahaan terus menurun sejak tahun 2009 hingga tahun 2011. 

Kenaikan aktiva perusahaan baru terjadi pada tahun 2012 tetapi tidak 

signifikan.  
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2.  Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate 

Governance (GCG) sebagai variabel pemoderasi. 

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan hanya variabel 

Kepemilikan Manajerial sebagai proksi dari Good Corporate Governance (GCG) 

yang mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara Kinerja Keuangan terhadap 

Nilai Perusahaan dengan signifikan baik secara Simultan maupun Parsial dengan nilai 

Fhitung (5.468) > nilai Ftabel (2.88) dan nilai thitung (3.596) > ttabel (2.034) dengan tingkat 

signifikasi 0.001 < 0.05. hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi,Rosiyana dan Tia Tarnia (2011) yang menyimpulkan bahwa 

GCG sebagai variabel pemoderasi mampu memoderasi hubungan antara Kinerja 

Keuangan (ROA,ROE, dan Laverage) terhadap nilai perusahaan secara bersama-

sama. 

Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu 

(2011) yang menyimpulkan bahwa GCG tidak mampu memoderasi hubungan antara 

kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.   

5.2 Saran 

Dari penelitian ini maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan penulis menyarankan agar dapat meningkatkan jumlah 

persentase kepemilikan manajerial atas perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

kepemilikan manajerial mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan yang dinilai secara matematis. Dan juga Hal ini 

dikarenakan jika manajerial memiliki porsi dalam kepemilikan perusahaan, 

akan lebih mempengaruhi tindakan manajemen Laba (Boediono, 2005). 

2. Bagi pihak lain 

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai Kinerja keuangan  

terhadap Nilai perusahaan dengan Corporate Social Responsibility dan Good 
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Corporate Governance, untuk menggunakan rasio profitabilitas yang lain atau 

ditambahkan dengan rasio-rasio keuangan lainnya karena mungkin ada 

perbedaan hasil yang cukup signifikan sehingga dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dengan lebih cermat. Penelitian ini belum 

mengungkapkan mekanisme Good Corporate Governance lain untuk 

mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan, maka untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk 

mengikutsertakan mekanisme Good Corporate Governance lainnya seperti 

Kepemilikan Instutisional, komite audit, dan Komisaris Independen. Juga 

diperlukan perpanjangan periode dalam pengamatan untuk dapat memberikan 

gambaran apakah hasil yang didapat adalah konsisten dengan penelitian-

penelitian yang terdahulu. 


