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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah good corporate governance 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility 
sebagi variabel pemoderasi pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2009-2011.  

Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 
antara para pemegang kepentingan internal dan eksternal. Pengungkapan corporate social 
responsibility yang dilakukan perusahaan akan meningkatkan reaksi pasar dan ketertarikan 
investor menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nilai perusahaan sangat penting 
karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran 
pemegang saham. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitian adalah explanatory. Populasi 
penelitian ini sebanyak 43 perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2009-2011. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 15 
perusahaan yang memenuhi syarat. 

Hasil dari penelitian ini adalah good corporate governance berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel 
pemoderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai perusahaan mengalami kenaikan 
disebabkan karena adanya penerapan good corporate governance (tata kelola perusahaan) 
dan pengungkapan corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) pada 
perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. 

 
Kata kunci : Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Nilai 

Perusahaan  
 
 
Pendahuluan 
Di era globalisasi sekarang ini, 
perkembangan dunia usaha semakin pesat. 
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 
pengetahuan, kemajuan teknologi dan 
perkembangan arus informasi yang harus 
disampaikan oleh perusahaan untuk 
memenuhi kebutuhan informasi pengguna.  

Didirikannya sebuah perusahaan memiliki 
beberapa tujuan yang jelas. Tujuan 
perusahaan yang pertama adalah untuk 
mencapai keuntungan maksimal atau laba 
yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan 
yang kedua adalah ingin memakmurkan 
pemilik perusahaan (stockholders). 
Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga 



adalah memaksimalkan nilai perusahaan 
yang tercermin pada harga sahamnya. 
Dalam proses memaksimalkan nilai 
perusahaan akan muncul masalah 
kepentingan antara manajer dan pemegang 
saham (pemilik perusahaan) yang sering 
disebut dengan agency problem. Tidak 
jarang pihak manajemen yaitu manajer 
perusahaan mempunyai tujuan dan 
kepentingan lain yang bertentangan 
dengan tujuan utama perusahaan dan 
sering mengabaikan kepentingan 
pemegang saham. 
Perbedaan kepentingan antara manajer dan 
pemegang saham dapat mengakibatkan 
timbulnya konflik yang biasa disebut 
dengan agency conflict. Hal tersebut 
terjadi karena manajer mengutamakan 
kepentingan pribadi. Sebaliknya pemegang 
saham tidak menyukai kepentingan pribadi 
dari manajer, karena apa yang dilakukan 
manajer tersebut akan menambah biaya 
bagi perusahaan sehingga menyebabkan 
penurunan keuntungan perusahaan dan 
berpengaruh terhadap harga saham 
sehingga dapat menurunkan nilai 
perusahaan.  
Pengungkapan corporate social 
responsibility dipilih sebagai variabel 
moderating karena kegiatan corporate 
social responsibility merupakan bagian 

dari tata kelola perusahaan yang baik yang 
diharapkan mampu memperkuat hubungan 
good corporate governance dengan nilai 
perusahaan. Akan tetapi tidak menutup 
kemungkinan hal tersebut hanya terjadi 
pada perusahaan-perusahaan tertentu 
karena kondisi tiap perusahaan berbeda, 
baik dari segi visi, misi, segmen pasar 
maupun manajemen perusahaan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : Bagaimana pengaruh good 
corporate governance terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan property dan 
real estate yang terdaftar di BEI tahun 
2009-2011, Bagaimana pengungkapan 
corporate social responsibility dapat 
memoderasi hubungan good corporte 
governance dengan nilai perusahaan pada 
perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di BEI tahun 2009-2011.  
Tujuan dari penelitian ini adalah : Meneliti 
bagaimana pengaruh good corporate 
governance terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di BEI tahun 2009-2011, Meneliti 
bagaimana pengaruh good corporate 
governance terhadap nilai perusahaan 
dengan pengungkapan corporate social 
responsibility sebagai variabel pemoderasi 
pada perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. 

 
Landasan Teori 
Good Corporate Governance 
Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam 
Tangkilisan (2003:12), “good corporate 
governance adalah kumpulan hukum, 
peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib 
dipenuhi sehingga dapat mendorong 
kinerja perusahaan bekerja secara efisien, 
meghasilkan nilai ekonomi yang 
berkesinambungan bagi para pemegang 
saham maupun masyarakat sekitar secara 
keseluruhan.” FCGI menjelaskan bahwa 
tujuan dari corporate governance adalah 
“untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholders)”. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi good 
corporate governance adalah : 
1. Para pemegang saham atau para 

investor ingin mengetahui bagaimana 
tata kelola perusahaan tersebut baik 
atau tidak. 

2. Ingin mengetahui apakah manajer dan 
pemegang saham (stakeholders) 
berusaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan masing – masing. 

Pengukuran kepemilikan manajerial 
menggunakan rumus: 

 
 
 
 

Saham manajerial 
KM =            x 100% 

Jlh saham yg beredar 



 
 
Corporate Social Responsibility 
The Commission for European 
Communities dalam Solihin (2009:29) 
mendefinisikan CSR sebagai perusahaan 
yang bertanggung jawab secara sosial, 
bukanlah perusahaan yang semata-mata 
memenuhi kewajiban yang dibebankan 
kepadanya menurut aturan hukum 
melainkan perusahaan yang melaksanakan 
kepatuhan melampaui ketentuan hukum. 
Tujuan corporate social responsibility 
adalah agar menciptakan standar 
kehidupan yang lebih tinggi, dengan 
mempertahankan kesinambungan laba 
usaha untuk pihak pemangku kepentingan 
sebagaimana yang diungkapkan dalam 
laporan keuangan (Kamil, 2012:2). 

Dalam penelitian ini, indikator yang 
digunakan hanyalah tiga kategori, yaitu 
indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan 
sosial. Indikator kinerja sosial mencakup 
empat indikator yang terdiri dari : 
indikator kinerja tenaga kerja, hak asasi 
manusia, sosial/kemasyarakatan, dan 
produk. Pemberian sekor ditentukan 
dengan kriteria : sekor 0 jika perusahaan 
tidak mengungkapkan item pada daftar 
pertanyaan dan sekor 1 jika perusahaan 
mengungkapkan item pada daftar 
pertanyaan. Selanjutnya, sekor dari setiap 
item dijumlahkan untuk memperoleh 
keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. 
Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai 
berikut :  

 
 

 
 
 
Nilai Perusahaan 
Nilai perusahaan didefinisikan sebagai 
nilai pasar. Nilai perusahaan dapat 
memberikan kemakmuran pemegang 
saham secara maksimum apabila harga 
saham perusahaan meningkat (Katiya dan 
Harjito, 2011:5). Semakin tinggi harga 
saham, maka makin tinggi kemakmuran 
pemegang saham. Untuk mencapai nilai 
perusahaan umumnya para pemodal 

menyerahkan pengelolaannya kepada para 
profesional.  
Nilai perusahaan lazim diindikasikan 
dengan price to book value. Price to book 
value yang tinggi akan membuat pasar 
percaya atas prospek perusahaan ke depan. 
Price to book value merupakan 
perbandingan antara harga saham (closing 
price) dengan nilai buku per saham (Book 
value per share).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metode Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
perusahaan property dan  real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2009-2011 yang berjumlah 43 
perusahaan.  

Pemilihan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode  purposive sampling 
yaitu pengambilan sampel sesuai dengan 
kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel 
perusahaan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

     ∑Xij 
   CSRDIj =  
      79 

       Harga saham 
PBV =  

 Nilai buku saham 

           Modal 
BVS = 

 
 

Jlh saham yg beredar 



1. Perusahaan  property dan real estate 
yang terdaftar dan melaporkan 
Laporan Keuangan dengan lengkap 
pada tahun 2009-2011. 

2. Perusahaan property dan real estate 
yang berasal dari Penanam Modal 
Dalam Negeri (PMDN) di BEI pada 
tahun 2009-2011. 

3. Perusahaan property dan real estate 
yang tidak mempublikasikan laporan 
keuangan yang telah diaudit pada 
tahun 2009-2011. 

4. Perusahaan property dan real estate 
yang tidak mengalami laba negatif.  

 
Kerangka Konseptual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hipotesis 
Berdasarkan kerangka konseptual yang 
telah dikemukakan sebelumnya, maka 
hipotesis penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Good corporate governance 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan property dan real 
estate di Bursa Efek Indonesia. 

2. Pengungkapan corporate social 
responsibility memoderasi pengaruh 
good corporate responsibility 
terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan property dan real estate di 
Bursa Efek Indonesia. 

Model Analisis Data Penelitian 
Dalam penelitian ini digunakan metode 
analisis statistik deskriptif yang 
memberikan gambaran atau deskripsi suatu 
data yang dilihat dari nilai minimum, 
maksimum, mean, dan standar deviasi. 

Model analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda(multiple linier regression). 
Analisis ini digunakan untuk mengukur 
pengaruh good corporate governance 
terhadap nilai perusahaan dengan 
pengungkapan corporate social 
responsibility sebagai variabel pemoderasi. 
Adapun rumus dari regresi linear berganda 
adalah sebagai berikut : 

 
    Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X1*X2 
 
Keterangan : 
Y  = Nilai Perusahaan 
α  = Konstanta 
β1- β2 = Koefisien Regresi 
X1 = GCG 
X2 = CSR 
X1*X2 = Interaksi antara GCG dan CSR 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Dari uji normalitas data didapat nilai 
Kolmogorof Smirnof yang diperoleh 
adalah sebesar 1,184 dengan nilai 
signifikan 0,121. Karena nilai signifikan 
yang diperoleh lebih besar dari 0,05 maka 

ini berarti Ho diterima, artinya data 
residual berdistribusi normal.  

 
Uji Multikolinieritas 
Dari hasil uji multikolinieritas hasil 
pengujian bahwa angka tolerance dari 
masing-masing variabel > 0.10 dan nilai 
VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak 

Good Corporate 
Governance  

(X1) 

Corporate Social 
Responsibility  

(X2) 

Nilai 
Perusahaan 

(Y) 

1

2 



ada multikolonieritas antar variabel 
independen tersebut.  

 
Uji Autokorelasi 
Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh 
nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 
1,753. Sementara dari tabel d pada tingkat 
kekeliruan 5% untuk jumlah variabel 
independen sebanyak 2 dan jumlah sampel 
(N) sebanyak 45 diperoleh batas bawah 
nilai tabel (dL) = 1,429 dan batas atasnya 
(dU) = 1,615. Karena nilai DW yang 
diperoleh lebih besar dari nilai dU dan 
lebih kecil dari nilai (4-dU = 4 – 1,615 = 
2,385), yaitu 1,615 < 1,753 < 2,385 yang 
artinya tidak terdapat autokorelasi dalam 
penelitian ini. 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan gambar grafik diatas terlihat 
bahwa plot menyebar secara acak diatas 
maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. 
Oleh karena itu, berdasarkan uji 
heteroskedastisitas menggunakan metode 
analisis grafik, pada model regresi yang 
terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala 
heterokedastisitas.  
Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh 
nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 
1,753. Sementara dari tabel d pada tingkat 
kekeliruan 5% untuk jumlah variabel 
independen sebanyak 2 dan jumlah sampel 
(N) sebanyak 45 diperoleh batas bawah 
nilai tabel (dL) = 1,429 dan batas atasnya 
(dU) = 1,615. Karena nilai DW yang 
diperoleh lebih besar dari nilai dU dan 
lebih kecil dari nilai (4-dU = 4 – 1,615 = 
2,385), yaitu 1,615 < 1,753 < 2,385 yang 
artinya tidak terdapat autokorelasi dalam 
penelitian ini. 
 
Hasil Analisis Data 
Koefisien Determinasi Hipotesis 
Dari hasil Adjusted R2 adalah sebesar 
0.063 atau sekitar 6,3% artinya sebesar 
6,3% kemampuan variabel good corporate 
governance, variabel corporate social 
responsibility dan variabel interaksi antara 
good corporate governance dengan 
pengungkapan corporate social 

responsibility dapat menjelaskan variabel 
nilai perusahaan. Sedangkan selebihnya 
sebesar 93,7% dijelaskan oleh faktor-
faktor variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini. 
Pengujian Hipotesis Secara Simultan 
(uji Statistik F) 
Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung 
sebesar 1,984 dengan tingkat signifikan 
0,131 (>0.05) sedangkan Ftabel sebesar  
3,204 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung < Ftabel 
yang berarti bahwa Ha ditolak dan H0 
diterima, artinya variabel good corporate 
governance dan corporate social 
responsibility secara simultan tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan property dan real estate 
di Bursa Efek Indonesia.  
 
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (uji 
Statistik t) 
Dari hasil koefisien regresi, dapat diambil 
suatu kesimpulan sebagai berikut ini : 
1. Bahwa thitung untuk variabel good 

corporate governance sebesar 2,216 
dan ttabel dengan tingkat signifikan 5% 
sebesar 1,679. Selain itu nilai 
signifikan 0,032 < 0,05. Dengan 
demikian secara parsial variabel good 
corporate governance berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan karena  
thitung  2,216 > ttabel 1,679. 

2. Variabel corporate social 
responsibility mempunyai nilai 
signifikan 0,264 > 0,05 dengan hasil 
thitung –1,131 < ttabel 1.679 yang berarti 
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 
artinya variabel corporate social 
responsibility secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 

3. Interaksi antara good corporate 
governance dengan corporate social 
responsibility mempunyai nilai thitung 
sebesar -2,116 dan ttabel dengan tingkat 
signifikan 5% sebesar 1,679. Selain 
itu nilai signifikan 0,041 < 0,05. 
Dengan demikian variabel corporate 
social responsibility mampu 



memoderasi hubungan antara good 
corporate governance dengan nilai 
perusahaan. 

Analisis Regresi Moderasi (MRA) 
Analisis Regresi Berganda 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
program SPSS 17.0 diketahui bahwa 
persamaan regresi linear berganda adalah 
sebagai berikut :  
    Y  = α + β1X1 - β2X2 -  β3X1*X2 
Nilai perusahaan = 1.857 + 0.137 GCG – 
0.045 CSR – 0,005 Interaksi X1X2 
 
Hasil interpretasi dari regresi tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Konstanta α sebesar 1.857 

menyatakan bahwa jika variabel good 
corporate governance dan corporate 
social responsibility dianggap 
konstan, maka nilai perusahaan pada 
perusahaan property dan real estate di 
Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 
1.857. 

2. Good corporate governance 
mempunyai nilai koefisien sebesar 
0.137 menyatakan bahwa setiap 
peningkatan kepemilikan manajerial 
sebesar 1% maka nilai perusahaan 
akan mengalami kenaikan sebesar 
0.137. Namun sebaliknya, jika 
kepemilikan manajerial mengalami 
penurunan sebesar 1% maka nilai 
perusahaan diprediksikan mengalami 
penurunan sebesar 0.137. 

3. Pengungkapan corporate social 
responsibility mempunyai nilai 
koefisien sebesar -0.045 menyatakan 
bahwa setiap peningkatan 
pengungkapan corporate social 
responsibility sebesar 1 satuan maka 
menurunkan nilai perusahaan 0.045. 
Dan jika pengungkapan  corporate 
social responsibility mengalami 
penurunan sebesar 1 satuan maka nilai 
perusahaan diprediksikan juga akan 
mengalami penurunan sebesar 0.045. 

4. Interaksi X1X2 mempunyai nilai 
koefisien sebesar -0.005 menyatakan 
bahwa setiap peningkatan interaksi 
X1X2 sebesar 1 satuan maka akan 

menurunkan nilai perusahaan sebesar 
0.005. Dan jika interaksi X1X2 

mengalami penurunan sebesar 1 
satuan maka nilai perusahaan 
diprediksi juga akan mengalami 
peningkatan sebesar 0.005. 

Pembahasan Hasil Penelitian 
Variabel good corporate governance 
secara parsial berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan property dan 
real estate yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2009-2011. Hasil penelitian ini 
didukung oleh penelitian Rustiarini (2010) 
dengan judul pengaruh good corporate 
governance pada hubungan corporate 
social responsibility dan nilai perusahaan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI pada tahun 2008 menyatakan 
bahwa good corporate governance 
berpengaruh pada nilai perusahaan.  
Penelitian ini berhasil mendukung 
hipotesis kedua yaitu pengungkapan 
corporate social responsibility mampu 
memoderasi hubungan good corporate 
governance terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian ini 
didukung oleh penelitian Amanti (2011) 
dengan judul pengaruh good corporate 
governance terhadap nilai perusahaan 
dengan pengungkapan corporate social 
responsibility sebagai variabel pemoderasi 
pada perusahaan rokok yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa 
penerapan  corporate social responsibility 
mampu memoderasi hubungan good 
corporate governance dengan nilai 
perusahaan. 
Corporate social responsibility merupakan 
tindakan nyata yang dilaksanakan oleh 
perusahaan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban terhadap beberapa 
aspek, yakni aspek ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Tanggung jawab sosial 
tersebut dapat dikatakan juga sebagai 
komitmen perusahaan dalam 
pengembangan ekonomi dengan tetap 
memeperhatikan pada keseimbangan aspek 
ekonomi, sosial dan lingkungan. 



Pengungkapan corporate social 
responsibility merupakan sebuah langkah 
strategis pihak manajemen. Jika 
perusahaan melakukan pengungkapan 
corporate social responsibility maka akan 
mempengaruhi penerapan good corporate 
governance karena program-program 
pengungkapan CSR secara berkelanjutan 

pada dasarnya akan menimbulkan efek 
lingkaran emas yang akan dinikmati oleh 
perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. 
Melalui corporate social responsibility, 
kesejahteraan dan kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat local maupun 
masyarakat luas akan lebih terjamin.  

 
Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka 
kesimpulan yang didapat dari penelitian ini 
adalah : 
1. Good corporate governanve secara 

parsial berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan property 
dan real estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 

2. Pengungkapan Corporate social 
responsibility  dapat memoderasi 
hubungan good corporate governance 
dengan nilai perusahaan pada 
perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 

Saran 
Beberapa saran yang dikemukakan peneliti 
berkaitan dengan hasil penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan setiap perusahaan lebih 

memperhatikan masalah penerapan 

good corporate governance (tata 
kelola perusahaan) dan pengungkapan 
corporate social responsibility 
(tanggung jawab sosial) serta 
mengumumkan laporan pertanggung 
jawaban sosialnya dengan lebih 
terbuka dan jelas. 

2. Bagi investor dan calon investor 
perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia agar lebih 
memperhatikan aspek penerapan good 
corporate governance dan 
pengungkapan corporate social 
responsibility pada perusahaan 
sebagai pertimbangan dalam 
melakukan investasi. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan 
mencari veriabel pemoderasi lain 
untuk menilai pengaruh Good 
Corporate Governance terhadap nilai 
perusahaan selain Corporate Social 
Responsibility contohnya seperti 
Profitabilitas. 
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	Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan hanyalah tiga kategori, yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Indikator kinerja sosial mencakup empat indikator yang terdiri dari : indikator kinerja tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial/kemasyarakatan, dan produk. Pemberian sekor ditentukan dengan kriteria : sekor 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan dan sekor 1 jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan. Selanjutnya, sekor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut :  

