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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

  Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk memberikan 

deskripsi atau memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan 

kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini diperoleh data 

sebanyak 117 data observasi pada periode 2014 hingga 2018. Berdasarkan hasil uji 

normalitas yang sudah dilakukan dengan 117 data observasi, terdapat hasil 

distribusi data tidak normal karena nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov awal 

kurang dari 0,05. Untuk menormalkan data tersebut maka dihapus 24 data ekstrim 

yang diperoleh dari pengamatan melalui boxplot lalu menyingkirkan beberapa data 

outlier yang tercantum dalam boxplot, lalu dilakukan pengujian ulang normalitas 

untuk menguji apakah data sudah memiliki distribusi normal. Sehingga terdapat 

data observasi sebanyak 93 data. Berikut ini merupakan hasil dari statistik deskriptif 

dari 93 observasi data normal dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.1. Statistik Deskriptif  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 93 .70 4.78 1.8855 .79969 

GCDI 93 .92 1.00 .9785 .02502 

ERMI 93 .50 .95 .7882 .12883 

INCI 93 .33 .84 .5307 .09931 

CSRI 93 .09 .92 .3295 .18486 

Valid N (listwise) 93     

Sumber: Lampiran 6 (Olah statistik 2020) 

  Berdasarkan pada tabel 4.1., variabel nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan price to book value (PBV) memiliki nilai minimum 0,70 dan nilai 

maksimum 4,78. Rata-rata nilai perusahaan adalah 1,8855 dan standar deviasi 

sebesar 0,79969. Jadi rata-rata PBV yang dimiliki oleh perusahaan adalah 1,8855, 

hal ini menunjukan bahwa untuk mendapatkan 1 lembar saham dibutuhkan 

investasi sebesar Rp 1,8855. Nilai PBV diatas 1 menggambarkan harga saham yang 

lebih tinggi dari nilai bukunya, sehingga secara keseluruhan perusahaan dalam 

sampel ini dikatakan lebih menarik dimata investor karena memiliki kinerja 

organisasi yang tinggi serta mempunyai prospek yang baik di masa depan. Standar 

deviasi 0,79969 memiliki nilai dibawah rata-rata yang artinya PBV memiliki 

tingkat variasi data yang rendah. 

   Variabel pengungkapan tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan 

corporate governance disclosure index (GCDI) memiliki nilai minimum sebesar 

0,92 dan nilai maksimum 1,00. Rata-rata nilai pengungkapan tata kelola pada 

perusahaan adalah 0,9785 dan standar deviasi sebesar 0,02502. Jadi, jumlah 

pengungkapan item tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai nilai 

rata-rata 0,9785 dari total 26 item pengungkapan berdasarkan Keputusan Ketua 
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BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006. Hasil ini 

menunjukan bahwa keseluruhan perusahaan pada sampel ini sudah memiliki kinerja 

organisasi yang baik dalam pengungkapan tata kelola perusahaan. Standar deviasi 

0,02502 memiliki nilai dibawah rata-rata yang artinya GCDI memiliki tingkat 

variasi data yang rendah. 

 Variabel pengungkapan manajemen risiko korporasi yang diproksikan 

dengan enterprise risk manajement disclosure index (ERMI) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,50 dan nilai maksimum 0,95. Rata-rata nilai pengungkapan 

manajemen risiko korporasi pada perusahaan adalah 0,7882 dan standar deviasi 

sebesar 0,12883. Jadi, jumlah pengungkapan item manajemen risiko korporasi yang 

dilakukan oleh perusahaan mempunyai nilai rata-rata 0,7882 dari total 20 item 

pengungkapan berdasarkan COSO ERM Framework (www.coso.org). Hasil ini 

menunjukan bahwa keseluruhan perusahaan pada sampel ini sudah memiliki kinerja 

organisasi yang baik dalam pengungkapan manajemen risiko korporasi. Standar 

deviasi 0,12883 memiliki nilai dibawah rata-rata yang artinya ERMI memiliki 

tingkat variasi data yang rendah. 

  Variabel pengungkapan modal intelektual yang diproksikan dengan 

intellectual capital disclosure index (INCI) memiliki nilai minimum sebesar 0,33 

dan nilai maksimum 0,84. Rata-rata nilai pengungkapan modal intelektual pada 

perusahaan adalah 0,5307 dan standar deviasi sebesar 0,09931. Jadi, jumlah 

pengungkapan item modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai 

nilai rata-rata 0,5307 dari total 81 item pengungkapan berdasarkan Singh & Zahn 

(2008) (DOI: 10.1080/00014788.2008.9665774). Hasil ini menunjukan bahwa 
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keseluruhan perusahaan pada sampel ini masih ragu-ragu untuk melakukan 

pengungkapan modal intelektual untuk mendorong kinerja organisasi yang lebih 

baik. Standar deviasi 0,09931 memiliki nilai dibawah rata-rata yang artinya INCI 

memiliki tingkat variasi data yang rendah. 

  Variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

diproksikan dengan corporate social disclosure index (CSRI) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,09 dan nilai maksimum 0,92. Rata-rata nilai pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada perusahaan adalah 0,3295 dan standar deviasi sebesar 

0,18486. Jadi, jumlah pengungkapan item tanggung jawab sosial yang dilakukan 

oleh perusahaan mempunyai nilai rata-rata 0,3295 dari total 79 item pengungkapan 

berdasarkan GRI (Global Reporting Initiative) G3 Versi Indonesia 

(www.globalreporting.org). Hasil ini menunjukan bahwa keseluruhan perusahaan 

pada sampel ini memiliki tingkat yang rendah dalam pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, masih banyak perusahaan yang belum melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial karena dirasa tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang lebih baik. Standar deviasi 0,18486 memiliki nilai 

dibawah rata-rata yang artinya CSRI memiliki tingkat variasi data yang rendah. 
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4.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik, peneliti dapat mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik dalam persamaan regresi berganda. Pengujian yang 

dilakukan diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

4.2.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik adalah apabila berada dalam distribusi normal atau 

mendekati normal. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dimana data dapat dikatakan terdistibusi normal jika nilai probabilitas 

(sig) kolmogorov-smirnov > 0.005. 

Tabel 4.2. Uji Normalitas (Sebelum Data Normal) 

 Unstandardized Residual 

N 117 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

11.94586954 

Most Extreme Differences Absolute .379 

Positive .379 

Negative -.294 

Test Statistic .379 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

Sumber: Lampiran 7 (Olah statistik 2020) 
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  Berdasarkan Tabel 4.2. di atas, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov data 

awal adalah 0,000. Nilai yang didapat lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa data residual terdistribusi tidak normal. Untuk menormalkan data yang ada, 

maka beberapa data yang memiliki nilai ekstrim dihilangkan kemudian dilakukan 

kembali uji normalitas apakah data penelitian telah normal. 

Tabel 4.3. Uji Normalitas Akhir 

 Unstandardized Residual 

N 93 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.74774858 

Most Extreme Differences Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.048 

Test Statistic .073 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: Lampiran 8 (Olah statistik 2020) 

  Berdasarkan tabel 4.3. di atas, setelah menghilangkan 24 data penelitian 

yang memiliki nilai ekstrim untuk memperbaiki data maka menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,200. Nilai yang didapat lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data sudah terdistribusi normal.  

 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Jika 

tidak terbukti adanya multikolinearitas maka menjadi ciri bahwa terdapat model 
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regresi yang bagus. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam 

model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF). 

Jika tolerance ≥ 0.10 atau VIF ≤ 10, artinya tidak ada multikolinearitas. Jika 

tolerance ≤0.10 atau VIF ≥ 10, artinya ada multikolinearitas. 

Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .776 3.454  .225 .823   

GCDI -.784 3.737 -.025 -.210 .834 .727 1.376 

ERMI 1.341 .747 .216 1.794 .076 .685 1.459 

INCI 1.754 .830 .218 2.113 .037 .934 1.070 

CSRI -.338 .439 -.078 -.769 .444 .964 1.037 

Sumber: Lampiran 9 (Olah statistik 2020) 

  Berdasarkan pada Tabel 4.4. di atas, semua variabel independen masing-

masing memiliki nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini sudah bebas 

dari masalah multikolinearitas. 

 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t - 1 sebelumnya (Ghozali, 2011). Pengujian autokorelasi 

dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson (DW) hasil regresi dengan 
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dL dan dU dari tabel Durbin Watson dengan α = 0,05. Data dalam penelitian ini 

dikatakan bebas dari autokorelasi apabila dU < DW < (4 - dU). 

Tabel 4.5. Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .355a .126 .086 .76455 2.109 

Sumber: Lampiran 10 (Olah statistik 2020) 

  Pada tabel 4.5. di atas, proses pengujiannya menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau α = 0,05 dengan jumlah variabel independen 4 (k = 4), 

dan jumlah data observasi sebanyak 93 menunjukan nilai Durbin Watson sebesar 

2,109 masih termasuk batas antara dU (1,7531) dan 4-dU (2,2469). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam penelitian ini. 

 

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui heteroskedastisitas pada 

penelitian ini digunakan uji Park. Jika nilai signifikan > 0,05 maka data yang 

digunakan dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.6. Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -21.224 9.172  -2.314 .023 

GCDI 14.797 9.923 .172 1.491 .139 

ERMI 3.693 1.984 .221 1.861 .066 

INCI 2.665 2.205 .123 1.209 .230 

CSRI 1.500 1.166 .129 1.287 .201 

Sumber: Lampiran 11 (Olah statistik 2020) 

  Berdasarkan Tabel 4.6. di atas, semua variabel independen yang di uji 

masing-masing memberikan nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel independen telah bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.3 Uji Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

model regresi berganda dimana untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tata 

kelola, pengungkapan manajemen risiko korporasi, pengungkapan modal 

intelektual & pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian regresi berganda dari data 

atau sampel yang digunakan dalam penelitian:  

Tabel 4.7. Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .355a .126 .086 .76455 

Sumber: Lampiran 12 (Olah statistik 2020) 
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  Tabel 4.7. memperlihatkan nilai R2 sebesar 0,086 atau 8,6%. Interpretasi 

dari nilai ini adalah bahwa variabel dependen menjelaskan 8,6% variasi PBV (nilai 

perusahaan). Sedangkan sisanya 91,4% (100% - 8,6%) dijelaskan oleh variabel-

variabel lain di luar model. 

Tabel 4.8. Uji F (Signifikansi Model Stimultan) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.394 4 1.849 3.162 .018b 

Residual 51.440 88 .585   

Total 58.834 92    

Sumber: Lampiran 13 (Olah statistik 2020) 

  Berdasarkan tabel 4.8. di atas, hasil pengujian hipotetis atau regresi 

berganda  mendapatkan nilai F hitung sebesar 3,162 dengan probabilitas 0,018. 

Artinya semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen pada level signifikansi 0,05. 

Tabel 4.9. Uji Hipotesis 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .776 3.454  .225 .823 

GCDI -.784 3.737 -.025 -.210 .834 

ERMI 1.341 .747 .216 1.794 .076 

INCI 1.754 .830 .218 2.113 .037 

CSRI -.338 .439 -.078 -.769 .444 

Keterangan : 

GCDI : Corporate Governance Disclosure Index  

ERMI : Enterprise Risk Management Disclosure Index 

INCI : Intellectual Capital Disclosure Index 

CSRI : Corporate Social Responsibility Disclosure Index 

Sumber: Lampiran 14 (Olah statistik 2020) 
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  Tabel 4.9. di atas merupakan tabel uji hipotesis dari hasil pengujian regresi 

berganda berdasarkan sampel atau data yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Terhadap Nilai Perusahaan 

  Pada tabel 4.9. diketahui bahwa nilai beta dari GCDI adalah -0,025 dengan 

nilai t -0,210 dan sig 0,834. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan tata kelola perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan level signifikansi 5%. Berdasarkan uraian di atas 

maka pernyataan H1 yang menyatakan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan 

terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada penelitian ini ditolak. Pengungkapan tata kelola perusahaan berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap perusahaan.  

  Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hipotesis awal bahwa 

pengungkapan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Meskipun pengungkapan pada perusahaan sudah menunjukan bahwa keseluruhan 

perusahaan pada sampel ini sudah memahami pentingnya pengungkapan tata kelola 

tetapi dalam kenyataanya masih belum mampu untuk menaikan nilai perusahaan. 

Pengungkapan tata kelola perusahaan bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan dapat berarti bahwa perubahan yang dapat terjadi pada 

pengungkapan tata kelola perusahaan, baik itu mengalami penurunan atau kenaikan 

tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 
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melakukan pengungkapan tata kelola bukan untuk menaikan nilai perusahaan tetapi 

digunakan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengatur serta 

mengendalikan setiap elemen dalam perusahaan agar dapat bekerja dengan baik 

untuk terwujudnya tujuan perusahaan. 

  Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayah (2008) yang menemukan bukti bahwa terdapat respon yang rendah dari 

pemegang saham dan investor untuk melihat pengungkapan tata kelola perusahaan 

sebagai gambaran nyata dari nilai perusahaan. Sehingga peningkatan jumlah 

pengungkapan tata kelola pada perusahaan tidak berbarengan dengan peningkatan 

nilai perusahaan. 

 

4.4.2 Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Korporasi Terhadap 

Nilai Perusahaan 

  Pada tabel 4.9. diketahui bahwa nilai beta dari ERMI adalah 0,216 dengan 

nilai t 1,794 dan sig 0,076. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan manajemen risiko korporasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan dengan level signifikansi 5%. Berdasarkan uraian di atas maka 

pernyataan H2 yang menyatakan bahwa pengungkapan manajemen risiko korporasi 

terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada penelitian ini ditolak. Pengungkapan manajemen risiko korporasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perusahaan.  
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  Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hipotesis awal bahwa 

pengungkapan manajemen risiko korporasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Pengungkapan manajemen risiko korporasi yang tinggi pada 

perusahaan tidak berbarengan dengan kenaikan nilai perusahaan. Meskipun 

pengungkapan manajemen risiko yang diungkapkan oleh perusahaan dirasa sudah 

baik, mumpuni dan dapat memberikan gambaran bagi investor dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi, namun pada kenyataannya investor tidak cukup 

melihat informasi manajemen risiko dalam perusahaan (Ardianto & Rivandi, 2018). 

  Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pamungkas & Maryati (2017) serta Ardianto & Rivandi (2018) yang menemukan 

bukti bahwa pertimbangan investor dalam melakukan investasi kurang 

mengapresiasi penerapan pengungkapan manajemen risiko korporasi pada suatu 

perusahaan, investor dirasa cenderung lebih mempertimbangkan faktor lain 

daripada pengungkapan manajemen risiko korporasi. 

  Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Devi, dkk. (2017) serta Iswajuni, dkk. (2018) yang menemukan bukti bahwa 

informasi pengungkapan manajemen risiko korporasi yang ditunjukan kepada 

investor merupakan suatu wujud komitmen yang baik dari manajemen tentang 

pengelolaan risiko perusahaan, oleh sebab itu pengungkapan manajemen risiko 

korporasi dapat menjadi sinyal positif bagi investor untuk melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut. 
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4.4.3 Pengaruh Pengungkapan Modal Intelektual Terhadap Nilai 

Perusahaan 

  Pada tabel 4.9. diketahui bahwa nilai beta dari INCI adalah 0,218 dengan 

nilai t 2,113 dan sig 0,037. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

dengan level signifikansi 5%. Berdasarkan uraian di atas maka pernyataan H3 yang 

menyatakan bahwa pengungkapan modal intelektual terhadap nilai perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada penelitian ini 

diterima. Pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap 

perusahaan.  

  Hasil dalam penelitian ini mendukung hipotesis awal bahwa pengungkapan 

modal intelektual perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

berarti semakin tinggi pengungkaan modal intelektual yang diungkapkan oleh 

perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Peningkatan pada 

pengungkapan modal intelektual yang dipublikasikan didalam laporan keuangan 

perusahaan mampu memberikan informasi yang kredibel dan menguntungkan bagi 

para investor dalam mengambil keputusan. 

  Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Devi, dkk. (2017) yang menemukan bukti bahwa stakeholder memiliki keyakinan 

bahwa semakin besar item pengungkapan modal intelektual yang diungkapkan oleh 

perusahaan mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan modal intelektual 
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yang dikelola dalam perusahaan akan memudahkan perusahaan untuk mencapai 

kinerja yang maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto & Rivandi (2018) 

juga berpendapat bahwa pengungkapan modal intelektual dapat menarik minat 

stakeholder untuk melakukan investasi. 

  Namun hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mariani & Suryani (2018) yang menemukan bukti bahwa 

pengungkapan modal intelektual merupakan sesuatu yang sulit untuk diukur, dinilai, 

dan diwujudkan dalam bentuk angka sehingga luasnya suatu penguasaan 

perusahaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diikuti dengan laporan yang 

memadai. 

 

4.4.4 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

  Pada tabel 4.9. diketahui bahwa nilai beta dari CSRI adalah -0,078 dengan 

nilai t -0,769 dan sig 0,444. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan level signifikansi 5%. Berdasarkan uraian di atas 

maka pernyataan H4 yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada penelitian ini ditolak. Pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perusahaan.  
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  Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hipotesis awal bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan dapat berarti bahwa perubahan yang terjadi 

pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, baik itu mengalami 

penurunan atau kenaikan tidak akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai 

perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan sebagai 

bentuk tanggung jawab perusahaan kepada keberlangsungan wilayah sekitar 

perusahaan dan bukan dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

  Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryani (2017) serta Mariani & Suryani (2018) yang menemukan bukti bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat diukur secara 

langsung. Hal ini dikarenakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

hanya dapat menjelaskan persentase luas pengungkapannya saja, yang bagi 

masyarakat awam merupakan ukuran yang tidak kongkret dalam mempengaruhi 

keputusan investasi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lako (2015) dan Widyasari (2015) yang menemukan bukti bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 


