
 

64 
Program Magister Akuntansi   Universitas Kristen Maranatha 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, 

maka peneliti dapat membuat simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengungkapan CSR, Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, 

dan jumlah komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEJ.  Didapat nilai koefisien determinasi sebesar 30.4% dari 

nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ 

dipengaruhi oleh Pengungkapan CSR, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan jumlah komite audit 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengungkapan CSR terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ.   

3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara  Kepemilikan Manajerial 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ.   

4. Terdapat pengaruh yang marjinal antara Kepemilikan Institusional terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ, dimana 

hanya sebesar 6.8% dari nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEJ dipengaruhi oleh Kepemilikan Institusiona 

5. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Proporsi Dewan Komisaris 

Independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang 
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terdaftar di BEJ, sebesar 11.5% dari nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEJ dipengaruhi oleh Proporsi Dewan Komisaris 

Independen 

6. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah komite audit terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ, sebesar 17.6 % 

dari nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ 

dipengaruhi oleh jumlah komite audit 

 

5..2 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan pada data-data sekunder, dalam bentuk data keuangan 

yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan perbankan.  Dengan demikian, 

hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasikan pada perushaaan perbankan, 

atau bisnis sejenis.   

2. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan perbankan yang dikategorisasikan 

dalam BUKU 3 dan BUKU 4, yaitu perushaaan perbankan dengan kapitalisasi 

modal inti diatas 5 Triliun Rupiah, sehingga hasil penelitian ini dapat 

digeneralisasikan pada bank-bank sejenis.   

3. Penelitian ini menggunakan data-data keuangan dari tahun 2012-2015, 

sehingga jangka waktu sebelum atau sesudahnya, tidak dapat 

digeneralisasikan sesuai dengan hasil penelitian 
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5.3.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan 

penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Bagi para investor dan calon investor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia agar lebih seksama dan juga memperhatikan aspek Good Corporate 

Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility perusahaan 

sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi. 

2. Meski tidak terdapat pengaruh signifikan antara CSR dan nilai perusahaan tapi 

investor perlu mempertimbangkan efek CSR di masa depan. Karena efek dari 

CSR tergolong jangka panjang seperti RND di perusahaan. 

     

 


