
ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Lingkungan 

terhadap Nilai Perusahaan. Good Corporate Governance  diproksikan dengan variabel 

Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan 

Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi calon investor dan memberikan informasi bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan 

perusahaan serta dapat memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi khususnya dalam 

bidang akuntansi keuangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017, sebanyak 583 perusahaan. 

Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling, dengan 

kriteria berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode penelitian 2014-2017; (2) Menerbitkan laporan keuangan dengan 

mata uang rupiah secara berturut-turut selama periode penelitian 2014-2017; (3) 

Perusahaan manufaktur yang mengikuti PROPER berturut-turut selama periode 

penelitian 2014-2017; (4) Memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel 

yang memenuhi kriteria berjumlah 7 perusahaan manufakur. Data utama penelitian 

diperoleh dari laporan tahunan masing-masing perusahaan manufaktur yang diperoleh 

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu http://www.idx.co.id dan situs 

perusahaan. Data pendukung penelitian bersumber dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan 

disertasi yang dikumpulkan dengan cara metode mengkompilasi data melalui telaah 

pustaka dan browsing dari internet. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS v 25 for windows. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proporsi Dewan Komisaris 

Independen berpengaruh meningkatkan Nilai Perusahaan; (2) Ukuran Komite Audit 

tidak berpengaruh meningkatkan Nilai Perusahaan; (3) Kepemilikan Institusional 

berpengaruh meningkatkan tetapi tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan; (4) 

Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh meningkatkan Nilai Perusahaan; (5) 

Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh meningkatkan tetapi tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan; (6) Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh 

meningkatkan Nilai Perusahaan. 

Kata Kunci: Dewan komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, Kinerja Lingkungan, Nilai Perusahaan. 


