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Abstract  
Corporate value can be interpreted as market value. Corporate value is a reflection of the 
current value of desired future earnings as well as an indicator for market to assess the 
company. Company values can be influenced by many factors, such as Return of Asset, 
Investment Decision, Intellectual Capital, independent commissioners and Corporate Social 
Responsibility. The aims of this study is to find the impact of Return of Asset, Investment 
Decision, Intellectual Capital, Independent Commissioners and Corporate Social 
Responsibility on Corporate Value. Corporate Value was measured by Tobin’s Q while 
Return of Asset was measured by dividing profit by total assets, Investment Decision was 
measured by Price to Earning Ratio (PER), Intellectual Capital was measured by Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

), Independent Commissioners was measured by 

dividing independent commissioner personnel by total personnel of the Board of 
Commissioners, and Corporate Social Responsibility was measured by CSR GRI G4. The 
study used purposive sampling as method in collecting sample so the final sample were 14 
mining companies in period of 2011 – 2016. The results of this study showed Return of Asset, 
Investment Decision, Intellectual Capital, Independent Commissioners and Corporate Social 
Responsibility had insignificant impact on Corporate Value.   
Keywords : Return of Asset, Investment Decision, Intellectual Capital, Independent 

Commissioners , Corporate Social Responsibility, Corporate Value 
 
PENDAHULUAN 
 

Pada 27 januari 2015 

bareksa.com memuat berita tentang salah 

satu peusahaan petambangan yang 

beroprasi di Indonesia yaitu PT Freeport. 

berita tersebut menyatakan bahwa kinerja 

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. 

(FCX), induk PT Freeport Indonesia, 

ternyata anjlok sejak awal tahun 2014. 

Penyebabnya, mereka terhimpit masalah 

renegosiasi kontrak karya tambang 

Grasberg di Papua, Indonesia, serta terus 

melorotnya harga minyak dunia. kontribusi 

pendapatan dari Freeport Indonesia anjlok 

drastis menjadi $470 juta saja atau hanya 7 

persen dibandingkan total pendapatan di 

kuartal pertama 2014 sebesar $6,5 miliar 

dan harga saham FCX anjlok hingga 18 

persen menjadi $30,94 per saham pada 

periode 1 Januari sampai 4 Februari 2014 

akibat dihentikannya produksi di Indonesia 

 
terkait diberlakukannya larangan ekspor 

mineral mentah. Harga saham mulai 

kembali menguat hingga $39 pada awal 

Juli 2014 menyusul munculnya sinyal 

Freeport akan kembali melakukan ekspor. 

Namun, FCX kembali tergelincir harga 

minyak dunia yang terus mengalir turun. 

Sejak akhir Juli 2014 minyak jenis Brent 

ambrol 54 persen menjadi $48,79 per barel 

pada 23 Januari 2015. Harga saham FCX 

juga terpenggal 48,3 persen di periode 

yang sama menjadi $19,24 per saham.  
Akibat dari peraturan pemerintah atas 

larangan ekspor juga berpengaruh terhadap 

menurunnya harga saham perusahaan yang 

akan berdampak pada menurunnya 

kesejahteraan pemegang saham yang 

berpengaruh langsung terhadap nilai 

perusahaan yang menjadi cerminan 

prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang. Nilai perusahaan dapat diartikan 
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sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan 

merupakan cerminan nilai saat ini dari 

pendapatan yang diinginkan dimasa yang 

akan datang serta indikator bagi pasar  
secara keseluruhan untuk menilai 

perusahaan (Gayatri dan mustanda, 2014). 

Nilai perusahaan yang tinggi dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain faktor tingginya laba pada laporan 

keuangan, kemakmuran yang dirasakan 

oleh para pemegang saham, pengungkapan 

yang dilakukan oleh perusahaan mengenai 

modal intellectual, Komisaris independen 

dan Corporate social responsibility (CSR).  
Umumnya faktor utama yang 

mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

profitabilitas atau tingkat laba perusahaan 

yang ada pada laporan laba/rugi 

perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian 

ini diproksikan dengan ROA (Return On 

Asset ). ROA sendiri adalah salah satu cara 

untuk menilai secara tepat sejauh mana 

tingkat pengembalian yang akan didapat 

dari aktivitas investasinya (Bukit, 2013). 

Hubungan antara ROA dengan nilai 

perusahaan dilandasi oleh teori yaitu 

signaling theory. Dimana teori tersebut 

mengartikan bahwa perusahaan akan 

berusaha menunjukkan sinyal berupa 

informasi yang positif kepada investor 

potensial, sehingga ROA perusahaan 

tersebut merupakan sinyal yang positif 

yang akan menarik investor pada 

perusahaan tersebut ( Cecilia, 2015). Hasil 

dari penelitian terdahulu tentang pengaruh 

dari ROA terhadap nilai perusahaan 

mendapatkan hasil, bahwa ROA 

perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan Rizky Adhitya, dkk, 

(2016). Sedangkan peneliti yang lain 

sangat kontra dengan penelitian dari Rizky 

itu, dimana menurut Mareta, dkk (2014) 

mendapatkan hasil bahwa ROA 

berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan.  
Suatu keputusan investasi mempunyai 

jangka waktu yang panjang, sehingga 

keputusan yang diambil harus 

dipertimbangkan dengan baik dan matang 

agar keputusan investasi perusahaan 
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diambil secara tepat dan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Dimana 

nilai perusahaan akan tergambar dari pasar 

saham yang merupakan cerminan dari 

keputusan investasi. Harga pasar yang 

tinggi akan membuat pihak eksternal atau 

masyarakat terutama investor akan menilai 

bahwa nilai perusahaan tersebut juga terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya 

harga pasar. Pernyataan tersebut didukung 

oleh Sri dan Ragil, 2016 yang menyatakan 

keputusan investasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan dan kontra 

dengan hasil dari Fania Yuliariskha, 2015 

yang memiliki hasil bahwa keputusan 

investasi tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  
Intellectual Capital menjadi perpengaruh 

terhadap nilai perusahaan karena jika 

perusahaan mengungkapkan Intellectual 

Capital yang berupa human capital, 

structural capital, dan costumer capital 

tersebut kepada pihak eksternal maka 

stakeholder akan tertarik karena menilai 

bahwa perusahaan tersebut akan selalu 

mengungkapkan segala bentuk informasi 

dalam bentuk riil kepada pihak eksternal 

(Farih, 2010). Hubungan antara 

Intellectual Capital terhadap nilai 

perusahaan tersebut telah didukung dengan 

teori sinyal, dimana teori tersebut 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang 

melaporkan aktivitas pengungkapan IC 

kepada stakeholder, biasanya bertujuan 

untuk mempertahankan keseimbangan dan 

keberlanjutan nilai untuk stakeholder yang 

juga akan berdampak pada meningkatnya 

nilai perusahaan (Rahma dan Evi, 2015). 

Hubungan pengaruh Intellectual Capital 

dengan nilai perusahaan dilakukan oleh I 

Gusti Ayu, dkk, 2015 menunjukkan bahwa  
pengungkapan modal intelektual 

berpengaruh positif nilai perusahaan. 

Kontradiktif dengan hasil penelitian 

sebelumnya, Sunarsih dan Mendra (2012), 

membuktikan bahwa pengungkapan 

Intellectual Capital tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Komisaris independen merupakan elemen 

penting yang dapat meningkatkan nilai 



perusahaan dimana dengan adanya 

komisaris independen maka stakeholder 

akan mengetahui pengelolaan pada 

perusahaan tersebut baik (Ying 2011). 

Keberadaan komisaris independen pada 

perushaaan diharapkan mampu untuk  
dapat mengawasi jalanya operasi 

perusahaan sehingga dapat memb atasi 

peluang- peluang kecurangan pihak 

manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). 

Implementasi dari Komisaris independen 

diharapkan bermanfaat untuk menambah 

dan memasimalkan nilai perusahaan. 

Sehingga sesuai dengan penelitian dari 

Chunyan Liu et al., (2012) yang memiliki 

hasil bahwa independen berpengaruh 

terhadap pengaruh nilai perusahaan. 

Namun berbeda hasil dengan penelitian 

dari Miranty Nurhayati (2012) yang 

memiliki hasil bahwa independen tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan  
Corporate social responsibility (CSR) 

adalah informasi non-keuangan yang wajib 

dilaporkan oleh perusahaan yang dapat 

menambah nilai perusahaan. Corporate 

social responsibility merupakan respon 

perusahaan kepada masyarakat dimana 

dengan perusahaan mengungkapkan CSR 

secara detail maka pihak eksternal, maka 

pihak eksternal akan tertarik karena 

mereka melihat bahwa mereka tidak salah 

menanamkan modal pada perusahaan yang 

masih melibatkan masyarakat dalam 

menjalankan bisnisnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rizky Adhitya, dkk, 2016 

menyimpulkan bahwa pengungkapan 

Corporate social responsibility (CSR) 

berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Simpulan tersebut bertentangan dengan 

hasil yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan oleh Miranty Nurhayati, 2012 

yang menyimpulakan bahwa praktik 

Corporate social responsibility (CSR) 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  
Berdasarkan penjelasan yang telah 

diuraikan bahwa ROA, keputusan 

investasi, Intellectual Capital, Komisaris 

independen dan Corporate social 
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responsibility (CSR) memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun, seperti 

yang telah disampaikan bahwa penelitian 

terdahulu menyatakan bahwa setiap faktor 

untuk meningkatkan nilai perusahaan 

tersebut tidaklah konsisten. Setiap satu 

faktor memiliki pengaruh yang berbeda 

terhadap nilai perusahaan, baik pengaruh 

positif maupun negatifnya. Ini didukung 

oleh pendapat yang diungkapkan 

penelitian terdahulu seperti yang telah 

diungkapkan sebelumnya. Sehngga, 

penelitian ini dilakukan untuk menguji 

kembali tentang hasil yang dikemukan 

dahulu dengan hasil dari penelitian ini 

apakah dominan berdampak positif 

maupun negatif dari faktor ROA,  
keputusan investasi, intellectual, 

Komisaris independen dan Corporate 

social responsibility (CSR) terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini penting dilakukan karena 

perusahaan pertambangan rentan terhadap 

perusakan lingkungan akibat adanya 

aktivitas pengoperasian perusahaan 

pertambangan. Tahun pada penelitian ini 

digunakan karena didukung oleh berita 

yang dimuat oleh bareksa.com yang 

memuat adanya penurunan harga saham 

dan menurunnya nilai perusahaan pada 

tahun 2015 sehingga diambil peenlitian 

pada tahun 2011-2016 untuk 

membandingkan keadaan antara sebelum 

dan sesuadah adanya berita tersebut. Selain 

dari alasan sebelumnya, penelitian ini 

penting dilakukan karena mengingat 

ketidak konsistenan hasil yang didapat 

oleh para peneliti terdahulu. 
 

KERANGKA TEORITIS 

YANG DIPAKAI DAN 

HIPOTESIS Nilai Perusahaan 
 

Nilai perusahaan adalah sebuah 

persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang dikaitkan 

dengan harga saham (Mareta et.al. 2014). 

Dengan nilai perusahaan yang tinggi, akan 

membuat pasar percaya tidak hanya pada 

kinerja perusahaan tetapi pasar dan 

investor juga akan percaya kepada prospek 



suatu perusahaan untuk kedepannya. 

Semakin tinggi harga saham maka akan 

membuat kemakmuran pemegang saham 

akan semakin tinggi. Memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham berarti  
manajemen perusahaan harus 

mamaksimalkan nilai sekarang dari return 

yang diharapkan dari masa depan. Nilai 

perusahaan dapat diukur dengan Tobin’s 

Q. Tobins'Q sendiri merupakan nilai pasar 

dari aset perusahaan dengan biaya 

penggantinya. Menurut konsepnya, rasio Q 

lebih unggul daripada rasio nilai pasar 

terhadap nilai buku karena raio ini 

berfokus pada beberapa nilai perusahaan 

saat ini secara relatif terhadap beberapa  
biaya yang dibutuhkan untuk 

menggantinya saat ini. Nilai Tobins'Q 

menggambarkan kondisi peluang investasi 

yang dimiliki perusahaan. 
 

Return of Assets 
 

Return On Asset adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba, 

dimana laba tersebut diperoleh perusahaan 

berasal dari penjualan dan investasi dan 

penjualan yang dilakukanperusahaan. 

ROA juga merupakan gambaran kinerja 

manajemen dalam mengelola perusahaan 

untuk dapat meningkatkan nilai 

perusahaan (Sri Ayem 2016). Rasio ROA 

merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan, rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen 

suatu perusahaan. Artinya bahwa 

penggunaan rasio ROA menunjukkan 

efisiensi perusahaan (Kasmir :2012, 115). 

Rasio ROA mengukur kemampuan  
perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dari kegiatan bisnis yang 

dilakukannya. 
 

Keputusan Investasi 
 

Keputusan investasi mempunyai dimensi 

waktu jangka panjang, sehingga keputusan 

yang diambil harus dipertimbangkan 

dengan baik, karena mempunyai 

konsekuensi berjangka panjang pula. 

Keputusan investasi yang tepat akan dapat 
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menghasilkan kinerja yang optimal 

sehingga memberikan suatu sinyal positif 

kepada investor yang akan meningkatkan 

harga saham dan nilai perusahaan. Ini 

sesuai dengan pernyataan signaling teory 

yang menyatakan pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan dimasa yang 

akan datang, sehingga meningkatkan harga 

saham sebagai indikator nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan proksi 

Price Earnings Ratio (PER) yang 

merupakan indikasi penilaian pasar modal 

terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan 

potensial perusahaan di masa datang. 
 

Intellectual Capital 
 

Intellectual capital merupakan sekelompok 

aset pengetahuan yang merupakan atribut 

organisasi dan berkontribusi signifikan 

untuk meningkatkan posisi persaingan 

dengan menambah nilai bagi stakeholder , 

Oktari et.al ( 2015). Pengungkapan 

intellectual capital sangat penting bagi 

perusahaan karena perusahaan-perusahaan 

yang menerapkan knowlegde based 

bussiness akan menciptakan suatu cara 

untuk mengelola pengetahuan sebagai 

sarana untuk memperoleh penghasilan 

perusahaan dengan penerapan knowledge 

based business, maka penciptaan nila 

perusahaan juga akan berubah. 
 

Secara umum terdapat tiga faktor 

utama pada intellectual capital yaitu 

human capital, structural capital, dan 

costumer capital. Human capital 

merupakan kemampuan perusahaan secara 

kolektif untuk menghasilkan solusi yang  
terbaik berdasarkan penguasaan 

pengetahuan dan teknologi dari sumber 

daya manusia (Ulum, 2008). Structural 

capital merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi proses 

rutinitas perusahaan dan strukturnya yang 

berkaitan dengan usaha karyawan untuk 

menghasilkan kinerja intelektual 

perusahaan secara optimal. Elemen 

coatumer capital sendiri merupakan 



hubungan yang harmonis yang dimiliki 

perusahaan dengan pihak luar perusahaan 

(Ulum, 2008). 
 

Modal intelektual yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah modal intelektual 
yang diukur berdasarkan pengukuran dari 
model value added yang diproksikan dari 
physical capital (VACA), human capital 
(VAHU), dan structural capital (STVA). 

Kombinasi dari ketiga value added 
tersebut disimbolkan dengan nama 

VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic 

(1998;1999;2000).   

Komisaris Independen 
 

Komisaris independen adalah pihak yang 

tidak terafiliasi dengan pemegang saham 

pengendali, anggota direksi, dan dewan 

komisaris lain. Kehadiran dewan komisaris 

independen dapat bertindak sebagai 

penengah dalam perselisihan yang terjadi 

antara pihak eksternal dan pihak 

manajemen (Dedi, 2013 : 76). Menurut 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

33/POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan 

Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan 

publik menyatakan bahwa jumlah dewan 

komisaris independen wajib paling kurang 

30% dari jumlah anggota dewan komisaris.   

Corporate Social Responsibility 
 

CSR adalah penyajian sejumlah informasi 

yang bersifat sukarela yang tidak terikat 

oleh peraturan ataupun standart yang  
berlaku (Rizky, et.al, 2016). 

“Pengungkapan CSR (Corporate social 

responsibility) didefinisikan sebagai 

prosees pengkomunikasian efek-efek 

sosial dan lingkungan atas tindakan 

ekonomi perusahaan pada kelompok 

tertentu dalam masyarakat secara 

keseluruhan” (Rahayu, 2010 : 17). 
 

Pengaruh ROA terhadap Nilai 

Perusahaan 
 

Teori sinyal mengemukakan tentang 

perusahaan yang memiliki prospek yang 

baik maka akan cenderung untuk 

memberikan informasi secara tepat waktu 
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kepada para stakeholder, informasi 

tersebut yang disebutkan sebagai sinyal 

positif untuk dapat menarik investor (Irfan 

dan Dini : 2014). Prospek perusahaan 

tersebut salah satunya dipengaruhi oleh 

tinggi atau rendahnya ROA.  
ROA merupakan salah satu rasio keuangan 

yan dijadkan sebagai alat evaluasi 

investasi saat para investor melakukan 

overview. Sehingga semakin tinggi ROA 

maka semakin tinggi juga 

kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan sehingga 

dengan kata lain ROA menjadi tinggi 

(Mawar, et.al:2015). Meningkatnya ROA, 

maka akan memunculkan daya tarik 

investor untuk memiliki saham perusahaan 

tersebut. Minat investor yang tinggi 

terhadap saham, maka akan membuat 

investor menghargai nilai saham 

perusahaan. Jika investor menghargai nilai 

saham perusahaan maka harga saham 

perusahaan akan meningkat pula dan akan 

berujung pada meningkatnya nilai 

perusahaan. 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

sesuai dengan kesimpulan penelitian, 

bahwa ROA perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan Rizky 

Adhitya (2016). Kontradiktif dengan 

peneliti yang lain yaitu Mareta, dkk (2016) 

yang mendapatkan hasil bahwa ROA 

berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 
 

H1 : ROA berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 
 

Pengaruh Keputusan Investasi terhadap 

Nilai Perusahaan 
 

Signaling theory menjelaskan 

bahwa adanya kegiatan investasi akan  
memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan pendapata n perusahaan 

dimasa yang akan datang sehingga mampu 

meningkatkan daya tarik investor (Fania : 

2012). Ketertarikan investor tersebut akan 

membuat investor menjadi percaya 

menanamkan saham. Banyaknya investor 

yang ingin menanamkan saham pada 



perusahaan tersebut akan membuat nilai 

saham perusahaan menjadi lebih dihargai. 

Dihargainya nilai saham perusahaan maka 

akan sekaligus meningkatkan harga saham 

beserta nilai perusahaan.  
Keputusan investasi adalah keputusan 

penanaman modal berjangka waktu lama 

yang menyangkut harapan terhadap hasil 

keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dimasa yang akan datang, karena 

keputusan investasi merupakan keputusan 

jangka panjang, maka keputusan yang 

diambil harus tepat dan dipertimbangkan 

secara matang, karena risiko yang akan 

ditimbulkan akibat keputusan investasi 

merupakan risiko jangka panjang.   

Dari keputusan investasi perusahaan yang 

baik tersebut maka didapatkan 

pertumbuhan perusahaan yang baik juga 

untuk kedepannya dari keuntungan 

keputusan investasi yang diambil 

perusahaan tersebut. Pertumbuhan 

perusahaan yang baik, maka investor akan 

tertarik terhadap saham yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ketertarikan investor tersebut 

akan meningkatkan permintaan saham dari 

investor kepada perusahaan. Permintaan 

saham yang tinggi tersebut maka investor 

akan lebih menghargai nilai dari saham 

perusahaan. Jika investor menghargai nilai 

saham perusahaan, maka nilai perusahaan 

juga akan ikut meningkat. Dari uraian 

diatas, maka sesuai dengan simpulan dari 

penelitian Sri Ayem dan Ragil Nugroho 

(2016) yang menyatakan keputusan 

investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan yang berbeda denagn hasil dari 

Fania Yuliariskha (2015) yang 

mendapatkan hasil bahwa keputusan 

investasi tidak memiliki pengaruih 

terhadap nilai perusahaan.   

H2 : Keputusan investasi berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 
 

Pengaruh Intellectual Capital terhadap 

Nilai Perusahaan 
 

Signaling theory menjelaskan 

bahwa seluruh aktivitas perusahaan 

bermuara pada penciptaan sinyal yang 
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positif guna untuk meningkatkan nilai atau 

value, kepemilikan serta pemanfaatan  
sumberdaya intelektual yang 

memungkinkan perusahaan untuk 

mencapai keunggulan bersaing dan 

meningkatkan nilai tambah (Rahma dan 

Evi, 2015). 

Intellectual Capital merupakan 

sumberdaya yang tidak berwujud, akan 

tetapi pengungkapan Intellectual Capital 

pada laporan tahunan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan 

tercipta dan meningkat karena perusahaan 

menyediakan informasi laporan tahunan 

yang terperinci dan menyeluruh. Laporan 

tersebut merupakan laporan yang 

memberikan informasi mengenai 

sumberdaya perusahaan termasuk modal 

intelektual. 
 

Perusaahaan yang baik merupakan 

perusahaan yang memiliki tingkat 

pengungkapan intellectual capital yang 

tinggi dan luas, sehingga relevansi nilai 

laporan keuangan perusahaan meningkat, 

yang mengakibatkan meningkatnya minat 

dari investor dalam menanamkan 

modalnya karena investor akan menilai 

bahwa perusahaan tersebut dapat 

memberikan informasi yang lengkap bagi 

stakeholder, dengan banyaknya minat 

investor dalam saham perusahaan maka 

harga saham perusahaan tersebut juga akn 

meningkat juga yang berakhir pada 

meningkatnya pula nilai perusahan. 

Sehingga pada intinya pengungkapan 

modal intelektual tersebut dapat 

meningkatakan nilai perusahaan. 
 

Pernyataan ini, sesuai dengan penelitian 

terdahulu yaitu I Gusti Ayu, dkk (2015) 

menunjukkan bahwa pengungkapan modal 

intelektual berpengaruh positif nilai 

perusahaan. Kontradiktif dengan hasil 

penelitian sebelumnya, Sunarsih dan 

Mendra (2012), membuktikan bahwa 

pengungkapan Intellectual Capital tidak 

berpengaruh nilai perusahaan. 
 

H3 : Intellectual Capital berpengaruh 

terrhadap nilai perusahaan. 



 
Pengaruh Komisaris Independen 

terhadap Nilai Perusahaan 
 

Menurut teori sinyal, semakin 

tinggi jumlah dewan komisaris independen  
dalam perusahaan maka akan 

meningkatkan kepercayaan dan keyakinan 

investor bahwa perusahaan telah 

menerapkan tata kelola yang baik sehingga 

terciptalah sinyal positif tersebut kepada 

para investor (Luh Ayu, 2016). Keyakinan 

investor dikarenakan mereka yakin bahwa 

investasi mereka akan mendapat return 

yang baik. Banyaknya investor yang yakin 

pada perusahaan tersebut maka akan 

banyak pula calon investor yang 

menghargai saham perusahan sehingga 

berujung pada meningkatkan harga saham 

dan nilai perusahaan.  
Komisaris independen sendiri memiliki 

fungsi sebagai penjamin strategi 

perusahaan, melakukan pengawasan 

terhadap manajer, serta mewajibkan 

adanya akuntabilitas dalam perusahaan 

tersebut (Dewi dn Suardhika, 2014). 

Jumlah dewan komisaris harus dapat 

menjamin agar mekanisme pengawasan 

pada perusahaan dapat berjalan secara 

efektif dan sesuai dengan peraturan  
perundang-undangannya. Adanya 

pengawasan yang baik, maka akan 

meminimalkan tindakan kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen dalam 

pelaporan keuangan sehingga penerapan 

kinerja yng bak pada perusahaan tersebut 

dapat terlaksana dengan baik. Adanya 

pengawasan yang baik maka akan 

meningkatkan ketertarikan dari pihak 

nvestor untuk menanamkan modal pada 

perusahaan tersebut. Banyaknya investor 

yang ingin menanamkan modal pada 

perusahaan tersebut maka akan 

meningkatkan harga saham perusahaan. 

Meningkatnya harga sahamperusahaan 

maka akan sekaligus meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Berdasarka penjelasan diatas , maka sesuai 

dengan simpulan dari penelitian terdahulu 

yaitu Chuyan Liu, et.l (2012) 

menyimpulkan bahwa dewan kmisars 
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independen berpengruh terhadap nilai 

perusahaan. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Miranty (2014) tidak 

sependapat, yaitu menytakan bahwa 

komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 
 

H4 : Komisaris independen berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 
 

Pengaruh Corporate social responsibility 

terhadap Nilai Perusahaan 
 

Berdasarkan teori sinyal, 

perusahaan yang memiliki kualitas baik 

akan dengan sengaja memberikan sinyal 

positif kepada pasar, agar pasar dapat 

memedaan kualitas perusahaan tersebut 

dengan perushaan yang lain. Sinyal positif 

tersebt dapat berupa informasi keuangan 

aupun non-keuangan. Informasi non-

keuangan tersebut dapatberupa informasi  
pengungkapan CSR agar 

dapatmeningkatkan nilai perusahaan 

(Adnantara, 2013). 

Untuk itu, perusahaan 

diharapkan dapat melakukan atau 

menerapkan praktik CSR (Corporate 

social responsibility) yang baik terhadap 

investor sehingga akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Karena 

jika perusahaan mengungkapkan CSR 

maka investor akan menilai bahwa 

perusahaan tersebut dapat bertanggung 

jawab terhadap lingkungan dan 

masyarakat, dengan tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan tersebut maka 

investor akan tertarik untuk menanamkan 

saham kepada perusahaan tersebut karena 

investor menilai bahwa perusahaan dapat 

menyeimbangkan kepentingan-

kepentingan baik pihak internal maupun 

eksternal. Jika banyak investor yang ingin 

menanamkan modalnya kepada 

perusahaan tersebut, maka harga saham 

perusahaan juga akan naik. Jika harga 

saham perusahaan tersebut naik, maka 

secara langsung dapat meningkatkan nilai 

dari perusahaan juga. 

Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka didapat dukungan dari 



penelitian yang dilakukan oleh Rizky 

Adhitya (2016) menyimpulkan bahwa  
pengungkapan Corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh pada 

nilai perusahaan. Simpulan tersebut 

bertentangan dengan hasil yang diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan oleh 

Miranty Nurhayati (2014) yang 

menyimpulakan bahwa praktik Corporate 

social responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 

H5: CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1   

Kerangka Pemikiran  
 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 
  

Populasi pada penelitian ini 

adalah perusahaan sektor pertambangan 

pada tahun 2011-2016 yang terdaftatr di 

BEI. Penelitian ini menggunakan  
perusahaan pertambangan karena 

perusahaan pertambangan rentan terhadap 

perusakan lingkungan akibat adanya 

aktivitas pengoperasian perusahaan 

pertambangan. Tahun pada penelitian ini 

digunakan karena didukung oleh berita 

yang dimuat oleh bareksa.com yang 

memuat adanya penurunan harga saham 

dan menurunnya nilai perusahaan pada 

tahun 2015 sehingga diambil peenlitian  
pada tahun 2011-2016 untuk 

membandingkan keadaan antara sebelum 

dan sesuadah adanya berita tersebut. 
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Sampel adalah bagian dari populasi yang 
 
digunakan untuk memperkirakan 

karakteristik populasi (Elina 2011 :81). 

Teknik Pengambilan Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling. Dimana, purposive 

sampling menurut Sugiono, (2010) 

merupakan suatu teknik untuk menentukan 

sampel pada penelitian yang tidak acak, 

dimana informasi dan kriteria yang 

digunakan tersebut diperolrh dengan suatu 

pertimbangan tertentu. Sehingga,didapat 

kriteria yang terdapat pada penelitian ini 

untuk menentukan sampelnya, yaitu: 

Perusahaan pertambangan pada tahun 

2011-2016 yang telah terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia yang secara berturut-turut 

melaporkan laporan keuangan 

perusahaannya dalam satuan rupiah 

sebagai mata uang laporannya. 
 

Data Penelitian 
 

Jenis data yang digunakan 

dalam peneltihan ini adalah kuantitatif 

yaitu dalam sekala numerik. Data yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yang merupakan sumber data 

penelitian yang di peroleh penelti secara 

tidak langsung atau melalui media 

perantara baik bukti, catatan maupun 

laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip. Periode data yang di gunakan dalam 

penelitian ini di mulai pada 2011-2016 
 

Metode pengumpulan data yang di 

gunakan dalam penelitihan ini adalah 

metode dokumentasi, di mana metode 

pengumpulan data ini di lakukan dengan 

cara mengumpulkan, mencatat dan 

menghitung data yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Data dalam 

penelitian ini di peroleh dari laporan 

tahunan (annual report) pada perusahaan 

pertambangan pada tahun 2013-2016 yang 

terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia) 

melalui www.idx.co.id yang menjadi web 

resmi yang dimiliki oleh BEI dan WEB 

resmi yang dimiliki oleh perusahaan. 
 

Variabel Penelitian 



Pada penelitian ini terdapat 

variabel yang dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu variabel dependen dan 

variabel dependen. Dimana masing-masing 

variabel tersebut, yaitu : 
 

1. Variabel Dependen 
 

Variabel dependen yaitu variabel 

yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas (Sugiyono, 2011 :61). Pada 

penelitian ini variabel dependennya dalah 

nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan 

tersebut yang disimbolkan dengan huruf 

“Y”. 
 

2. Variabel independen merupakan variabel  
bebasyangmenjelaskandan 

memepengaruhi variabel terikat 

(Sugiyono, 2011 :61). Pada penelitian ini 

variabel independennya adalah ROA `yang 

disimbolkan dengan X1. Variabel kedua 

adalah keputusan investasi disimbolkan 

dengan X2. Variabel independen ketiga 

pada penelitian ini adalah inttellectual 

capital yang diwakilkan dengan `X3. 

Variabel independen selanjutnya adalah 

dewan komisaris independen yang 

diwakilkn dengan X4. Terakhir adalah 

variabel independen yang ke-5 pada 

penelitian ini adalah CSR (Corporate 

social responsibility) yang diwakilkan 

dengan huruf X5. 
 

Definisi Operasional Variabel 
 

1.  Nilai perusahaan (Y) 
 

Nilai perusahaan adalah sebuah 

persepsi investor terhadap tingkat 

Keterangan : 
 

Q : nilai Tobins Q 
 

EMV : nilai pasar ekuitas 
 

Liabilitas : Nilai total kewajiban 
 

Total Aset : Total seluruh aset 
 
 
 
 

 

2. Return on Asset (X1)  
 

ROA merupakan gambaran kinerja 

manajemen dalam mengelola perusahaan 

untuk dapat meningkatkan nilai 

perusahaan (Sri dan Ragil, 2016). ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba.  

ROA = � �  �  � � � �  -  

 � �  � � 

3.  Keputusan Investasi (X2) 
 

Keputusan investasi ini 
 
merupakan tingkat kemampuan 

perusahaan untuk menentukan suatu 

keputusan tentang investasi yang diambil 

agar dapat menghasilkan sesuatu yang baik 

untuk kedepannya (Safitri dan Laila, 

2014). Keputusan investasi pada penelitian 

ini diukur dengan menggunakan PER 

(Price Earnings Ratio). PER juga 

merupakan rasio yang menunjukkan 

tingkat pertumbuhan perusahaan. Menurut 

Kieso (2011 : 201) perhitungan PER dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  
! � �  " $  

keberhasilan perusahaan yang dikaitkan 
dengan harga saham (Mareta et.al. 2014). 
Nilai perusahaan diukur dengan 

PER = 
 

Keterangan : 

 
% 

 
menggunakan TobinsQ. Dimana TobinsQ 

mendefiniskan sebagai nilai pasar dibagi 

dengan nilai buku total aset. Tobins’Q 

menurut Herawati (2008) dalam Indah 

Yunita (2011), dan Sri Hermuningsih 
(2013)  tobinsQ dapat diformulasikan 
sebagai berikut :   

Q= �  �  �   �      � 

 � �  � �   

 
PER : Price Earnings Ratio 

 

EPS : Earning Per share 
 

Harga saham : harga saham perusahaan 

penutupan (31 Desember) 
 

4. Intellectual Capital (X3) 
 

Modal intelektual atau yang biasa disebut 

sebagai intellectal capital merupakan 
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sesuatu yang mengacu pada pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki oleh 

perusahaan, tidak memiliki bentuk fisik 

(tidak berwujud), Mayangtari dan 

Wahidahwati, (2016). Variabel modal  
intelektual ini diukur dengan 

menggunakan VAIC
TM

. Secara lebih 

ringkas, menurut Ulum (2008) formulasi 
dan tahapan perhitungan VAIC adalah 
sebagai berikut: 

 

1. Menghitung Value Added (VA). Va 

dihitung sebagai selisih antara output 

dan input (Pulic, 1999). 
 

VA = OUT – IN 
 

Keterangan : 
 

OUT  =  Output  (  total  penjualan  dan 
 

pendapatan) 
 

IN =  Input : beban penjualan dan 
 

biaya-biaya lain (selain beban 

karyawan). 
 

2. Menghitung Value Added Capital 
 

Empoyed (VACA). 

VACA adalah indikator untuk VA 

yang diciptakan oleh satu unit dari 

physical capital. Rasio ini menunjukan 

kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari 

CE terhadap value added organisasi. 

VACA = VA/CE 
 

Keterangan : 
 

VACA = Value Added Capital 
 

Employed 
 

VA = Value Added 
 

CE = Capital Employed : dana yang 
 

tersedia (ekuitas, laba bersih) 
 

3. Menghitung Value Added Human 

Capital (VAHU) 
 

VAHU menujukan berapa banyak 

VA yang dapat dihasilkan dengan dana 

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio 

ini menunjukan kontribusi yang dibuat 

oleh setiap rupiah yang diinvestasikan 

dalam HC terhadap value added 

organisasi. 

VAHU = VA/HC 
 

Keterangan : 
 

VAHU = Value Added Human Capital 

VA = Value Added HC = Beban 

karyawan.  
4. Menghitung Structural 

Capital Value Added (STVA) 
 

Rasio ini mengukur jumlah SC yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah 

dari VA dan merupakan indikasi 

bagaimana keberhasilan SC dalam 

penciptaan nilai.   

STVA = SC/VA 
 

Keterangan : 
 

STVA = Structural Capital Value Added 

SC = Structural Capital : VA - HC VA = 

Value Added 
 

5. Menghitung Value Added 

Intelectual Coefficient (VAIC
TM

)  

VAIC
TM

 mengindikasikan 
kemampuan intelektual organisasi yang 
dapat juga dianggap sebagai BPI (Business  

Performance Indicator). VAIC
TM

 
merupakan penjumlahan dari 3 komponen 
sebelumnya yaitu: VACA, VAHU, dan 
STVA. 

VAIC
TM

 = VACA + VAHU + STVA 
 

5.  Komisaris Independen 
 

Dewan komisaris independen 

adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan direksi, ataupun 

anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas 

dari hubungan bisnis atau hubungan 

lainnya yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata 

demi kepentingan perusahaan tersebut. 

Menurut Yamesri Herath, (2010) 

untuk mencari proporsi dewan komisaris 

independen maka digunakan rumus : 

DKI = 
(   �  )  *   �   

 �    + � + 

    �  � +  �  )  * � � �  
6.  CSR (X5) 
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CSR (Corporate social 

responsibility) yang biasa disebut dengan 

kinerja lingkungan perusahaan tehadap 

lingkungan. CSR adalah penyajian 

sejumlah informasi yang bersifat sukarela 

yang tidak terikat oleh peraturan ataupun 

standart yang berlaku (Rizky, et.al, 2016). 

Dalam menganalisis CSR pada penelitian 

ini menggunakan CSRI berdasarkan GRI 

46 yang terdiri dari fokus. Menurut Cecilia 

(2014) mendefinisikan perhitungan CSDI  
dilakukan dengan menggunakan 

penedekatan dikotom, yaitu setiap item 

CSR dalam instrumen penelitian diberi 

nilai 1 jika diungkapkan dan nilai nol jika 

tiidak diungkapkan.  
CSRDI = ∑ 

Keterangan : 
 

CSRDI =Corporate social responsibility 

Disclosure Index 
 

N =Jumlah item checklist, n=91 
∑ X=Jumlah item yang dungkap, n≤  

91  
Alat Analisis 
 

Analisis ini berguna untuk 

mengetahui arah hubungan anatara 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN Uji 

Deskriptif 
 

Analisis deskriptif menurut 

Sugiyono (2014:22) adalah metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat 

variabel dependen dan variabel independen 
 
apakah masing-masing variabel 

berhubungan positif atau berhubungan 

negatif untuk memprediksi nilai variabel 

dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

Adapun variabel independen yang terdapat 

pada penelitian ini adalah ROA, keputusan 

investasi, intellectual capital, komisaris 

independen serta CSR yang diuji 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. 

Analisis regresi linier berganda ini 

memiliki rumus sebagai berikut, : 
Y= + . + . + . + 

. + . + 

Keterangan : 
 

Y = Nilai Perusahaan 
 

= Konstanta 
 

X1 = ROA 
 

X2 =Keputusan Investasi 
 

X3 =Intellectual Capital 
 

X4 =Komisaris independen 
 

X5 =Corporate Social Responsibility 
 

= Koefisien Regresi 
 

e  = error 
 
kesimpulan lain yang lebih luas. Statistik 

deskriptif pada penelitian ini digunakan 

untuk memberikan gambaran keseluruhan 

sampel penelitian yang telah dikumpulkan 

sebelumnya. Setiap variabel pada 

penelitian ini menggunakan indikator 

jumlah sampel, rata-rata (mean), nilai 

maksimal (max), nilai minimal (min), serta 

standart deviasi.  
Tabel 1  

Hasil Analisis Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics  

  N   Min.  Max.  Mean  Std. Dev. 

ROA   66  -,78  ,25  -,0035  ,14364 

KEP.INVES   66  -332,19  318,53  9,3538  67,54037 

IC   66  -55,12  32,83  1,8860  13,19405 

KI   66  ,20  ,50  ,3780  ,07981 

CSR   66  ,00  ,92  ,3508  ,23100 

NP   66  ,09  2,00  1,0574  ,43023 

Sumber : Data diolah 
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Nilai perusahaan pada penelitia ini 

diproksikan dengan Tobins’Q yang dapat 

dirumuskan dengan MVE (market value of 

equity) ditambah dengan total liabilitas 

dan dibagi dengan total aset (Fauzi et. al, 

2016). Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa nilai perusahaan selama periode 6 

tahun periode pengamatan dengan jumlah 

sampel (N) sebanyak 66 laporan tahunan 

perusahaan pertambangan yang memiliki 

nilai minimum pengungkapan nilai 

perusahaan yaitu sebesar 0,09 yang 

dimiliki oleh PT. Perdana Karya Perkasa. 

Tbk (PKPK) pada tahun 2011. Nilai 

Tobins’Q tertinggi atau nilai Maximal 

memiliki nilai sebesar 2,00 yang dimiliki 

oleh PT. Mitra Investindo Tbk (MITI) 

pada tahun 2015. Nilai mean atau rata-rata 

pada variabel nilai perusahaan yaitu 

1,0574. Artinya, 38% dari total sampel 

sebesar 66 laporan tahunan terdapat 25 

sampel yang memiliki nilai tobins’Q diatas 

nilai rata-rata. Hal tersebut menunjukkan 

38% dari total sampel memiliki nilai 

perusahaan yang baik. Standart deviasi 

berada pada posisi 0,43023 yang artinya 

standart deviasi memiliki nilai lebih besar 

daripada mean. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai perusahaan  
(Tobins’Q) memiliki tingkat 

penyimpangan dan variasi yang tinggi, 

serta memiliki sifat heterogen atau 

penyebaran datanya beragam. 

variabel ROA memiliki nilai 

terendah sebesar -0,78 yang dimiliki oleh 

PT. Mitra Investindo Tbk (MITI) pada 

tahun 2015. Nilai tertinggi pada variabel 

ROA senilai 0,25 yang dimiliki oleh PT. 

Perdana Karya Perkasa.Tbk (PKPK) pada 

tahun 2011. Nilai rata-rata pada variabel 

ROA berada pada nilai -0,035 yang artinya 

57% dari total sampel memiliki nilai ROA 

melebihi nilai rata rata yang dianggap 

memiliki kinerja yang baik. Standart 

deviasi berada pada nilai 0,14364 yang 

dapat disimpulkan bahwa ROA bersifat 

homogen karena nilai standart deviasi 

lebih besar dari nilai rata-rata dan memiliki 

tingkat penyimpangan dan variasi yang 

rendah. 
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variabel keputusan investasi 

memiliki nilai terendah sebesar --332,19 

yang dimiliki oleh PT. Cakra Mineral Tbk 

(CKRA) pada tahun 2012. Nilai tertinggi 

pada variabel keputusan investasi senilai 

318,53 yang dimiliki oleh PT. Anteka 

Tambang Tbk (ATM) pada tahun 2016. 

Nilai rata-rata pada variabel keputusan 

investasi berada pada nilai 9,3538 yang 

artinya 33% dari total sampel memiliki 

nilai keputusan investasi melebihi nilai 

rata rata yang dianggap memiliki kinerja 

yang baik. Standart deviasi berada pada 

nilai 67,54037 yang dapat disimpulkan 

bahwa keputusan investasi bersifat 

homogen karena nilai standart deviasi 

lebih besar dari nilai rata-rata dan memiliki 

tingkat penyimpangan dan variasi yang 

rendah.  
variabel Intellectual Capital 

memiliki nilai terendah sebesar -55,12 

yang dimiliki oleh PT. Cakra Mineral Tbk 

(CKRA) pada tahun 2016. Nilai tertinggi 

pada variabel Intellectual Capital senilai 

32,83 yang dimiliki oleh PT. Central 

Omega Resources Tbk (DKFT) pada tahun 

2011. Nilai rata-rata pada variabel 

Intellectual Capital berada pada nilai 

1,8860 yang artinya 55% dari total sampel 

memiliki nilai Intellectual Capital 

melebihi nilai rata rata yang dianggap 

memiliki kinerja yang baik. Standart 

deviasi berada pada nilai 13,19405 yang 

dapat disimpulkan bahwa Intellectual 

Capital bersifat heterogen karena nilai 

standart deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata dan memiliki tingkat penyimpangan 

dan variasi yang tinggi. 
 

variabel komisaris independen 

memiliki nilai terendah sebesar 0,20 yang 

dimiliki oleh PT. Mitra Investindo Tbk 

(MITI) pada tahun 2014. Nilai tertinggi 

pada variabel komisaris independen senilai 

0,50 yang dimiliki oleh dimiliki oleh PT. 

Atlas Resources Tbk tahun 2012-2016, PT. 

Cita Mineral Investindo Tbk tahun 2011-

2014, PT. Cakra Mineral Tbk (d/h Citra 

Kebun Raya Agri Tbk) tahun 2012-2016, 

PT. Mitra Investindo Tbk tahun 2012- 



2013, PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
 
(persero)  Tbk  tahun  2012,  PT.  Timah 

(persero) Tbk tahun 2011-2016. 

Nilai rata-rata pada variabel 

komisaris independen berada pada nilai 

0,3780 yang artinya 39% dari total sampel 

memiliki nilai komisaris independen 

melebihi nilai rata rata yang dianggap 

memiliki kinerja yang baik. Standart 

deviasi berada pada nilai 0,0791 yang 

dapat disimpulkan bahwa komisaris 

independen bersifat homogen karena nilai 

standart deviasi lebih keci dari nilai rata-

rata dan memiliki tingkat penyimpangan 

dan variasi yang rendah.  
variabel Corporate Social 

Responsibility memiliki nilai terendah 

sebesar 0,00 yang dimiliki oleh PT. ATPK 

Resources Tbk (ATPK) pada tahun 2016. 

Nilai tertinggi pada variabel Corporate 

Social Responsibility senilai 0,92 yang 

dimiliki oleh PT. Aneka Tambanhg Tbk 

(ANTM) pada tahun 2012. Nilai rata-rata 

pada variabel Corporate Social 

Responsibility berada pada nilai 1,8860 

yang artinya 41% dari total sampel 

memiliki nilai Corporate Social 

Responsibility melebihi nilai rata rata yang 

dianggap memiliki kinerja yang baik. 

Standart deviasi berada pada nilai 0,23100 

yang dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Social Responsibility bersifat heterogen 

karena nilai standart deviasi lebih kecil 

dari nilai rata-rata dan memiliki tingkat 

penyimpangan dan variasi yang tinggi. 

Hasil Analisis dan Pembahasan  
Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Variabel 
 

 Konstanta 
 

ROA 
 

KEP.INVES 
 

IC 
 

KI 
 

CSR 

 R
2 

 

Adj. R
2 

 
 

  Model I   

Coef.  t  Sig. 

0,946  3,076 0,003 

-0,414  -0,950 0,346 

-0,001  -0,987 0,328 

-0,001  -0,205 0,838 

0,168  0,212 0,833 

0,160  0,668 0,507 

 0,046   
    

 -0,033   
      

F  0,582 

Sig. F 0,713 

 Sumber:Data 
diolah 

Pengaruh Return on Asset (ROA) 

terhadap nilai perusahaan  
Return on Asset (ROA) adalah 

rasio keuangan yang dapat dijadikan 

sebagai alat evaluasi investasi saat investor 

melakukan overview pada suatu 

perusahaan. Return on Asset (ROA) 

merupakan perbandingan antara laba 

bersih dengan total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk memperoleh laba 

(keuntungan). Berdasarkan hasil uji t yang 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

variabel return on asset sebesar 0,346 

yang berada di atas 0,05 sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel return 

on asset tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Dengan demikian maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

return on asset (ROA) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan ditolak. Hal 

tersebut dikarenakan perusahaan 

pertambangan yang digunakan dalam 

sampel penelitian banyak terdapat 

kerugian yang dilaporkan pada laporan 
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tahunan perusahaan sehingga hasil dari 

pen elitian ini return on asset tidak  
berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.Hasil penelitian ini 

mengidentifikasikan bahwa pemegang 

saham perlu lebih cermat dalam 

mempertimbangkan besar kecilnya nilai 

ROA, karena besar kecilnya rasio ROA 

tidak pasti dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Mareta (2014). Rasio ROA menunjukkan 

tingkat pengembalian aset untuk 

menghasilkan laba (keuntungan). Namun 

hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adhiya et. al, (2016) dan Cecilia et. al, 

(2015).  
Pengaruh Keputusan Investasi terhadap 

Nilai Perusahaan  
Keputusan investasi adalah 

keputusan penanaman modal berjangka 

watu lama yang menyangkut harapan 

terhadap hasil keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dimasa yang akan datang, 

karena keputusan investasi merupakan 

keputusan jangka panjang, maka 

keputusan yang diambil harus tepat dan 

dipertimbangkan secara matang, karena 

risiko yang akan ditimbulkan akibat 

keputusan investasi merupakan risiko 

jangka panjang.Berdasarkan hasil uji t 

yang menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi variabel keputusan investasi 

sebesar 0,328 yang berada diatas dari 0,05, 

dan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel keputusan investasi tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dengan demikian maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

keputusan investasi berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan ditolak. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa dalam memaksimalkan 

nilai perusahaan tidak mampu dicapai 

sepenuhnya dengan kegiatan investasi 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

Penelitian ini juga tidak didukung oleh 

teori sinyal, dimana kegiatan investasi 

akan memberikan sinyal tentang 

pertumbuhan bpendapatan p0erusahaan  
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dimasa yang akan datang dan mampu 

meningkatkan nilai pasar saham 

perusahaan. Hasil penelitian ini di dukung 

oleh penelitian Yuliariskha (2015) yang 

memiliki hasil penelitian bahwa komisaris 

independen tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ayem dan Nugroho (2016) yang  
menyatakan Keputusan investasi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 

Pengaruh Intellectual capital terhadap 

Nilai Perusahaan  
Intellectual Capital merupakan 

sumberdaya yang tidak berwujud, akan 

tetapi pengungkapan Intellectual Capital 

pada laporan tahunan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan 

tercipta dan meningkat karena perusahaan 

menyediakan informasi laporan tahunan 

yang terperinci dan menyeluruh. Laporan 

tersebut merupakan laporan yang  
memberikan informasi mengenai 

sumberdaya perusahaan termasuk modal 

intelektual.Berdasarkan hasil uji t yang 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

variabel Intellectual Capital sebesar 0,838 

yang berada diatas dari 0,05, dan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel 

Intellectual Capital tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dengan demikian maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel Intellectual 

Capital berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan ditolak. Hal tersebut 

dikarenanakan investor hanya melihat 

salah satu dari ketiga faktor Intellectual 

Capital yaitu capital employed sebagai 

pertimbangan mereka dalam menempatkan 

nilai bagi perusahaan. Hal tersebut terjadi 

karena kegiatan operasional perusahaan 

pertambangan di Indonesia masih 

didominasi oleh pengguna aset fisik dan 

keuangan dalam meningkatkan kinerja 

serta nilai pasar. Oleh karena itu, untuk 

dua faktor dalam Intellectual Capital yang 

lain tidak terlalu mendapat perhatian dari 

investor. Adanya perbedaan perlakuan 

tersebut memperlihatkan bahwa investor 



tidak menempatkan nilai yang baik pada 

perusahaan yang memiliki nilai 

Intellectual Capital yang tinggi. Dengan 

kata laian bahwa Intellectual Capital yang 

tinggi tidak sealalu membuat nilai 

perusahaan ikut tinggi. Hasil penelitian ini 

di dukung oleh penelitian Sunarsih dan 

Mendra (2012) yang memiliki hasil 

penelitian bahwa Intellectual Capital tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Oktari et. 

al, (2015) yang menyatakan Intellectual 

Capital berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.   

Pengaruh Komisaris Independen 

terhadap Nilai Perusahaan  
Komisaris independen merupakan 

salah satu mekanisme dari corporate 

governance. Komisaris independen adalah 

pihak yang tidak mempunyai hubungan 

bisnis atau tidak terafiliasi dengan 

pemegang saham pengendali, anggota 

direksi dan dewan komisaris lainnya. 

Komisaris independen dapat diukur 

dengan membandingkan komisaris 

independen dengan jumlah keseluruhan 

dewan komisaris yang berada dalam 

perusahaan. Berdasarkan hasil uji t yang 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

variabel komisaris independen sebesar 

0,833 yang berada diatas dari 0,05, dan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

komisaris independen tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dengan demikian maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel komisaris 

independen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan ditolak. Hal tersebut 

dikarenakan para investor kurang 

memahami peran penting komisaris 

independen dalam perusahaan dapat 

bertugas secara lebih objektif untuk 

mengawasi kinerja pihak manajemen dan 

mengelola perusahaan agar berjalan sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku, sehingga meskipun jumlah 

dewan komisaris independen semakin 

banyak pada suatu perusahaan tidak akan  
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mempengaruhi nilai perusahaan.Hasil 

penelitian ini di dukung oleh penelitian 

Miranty Nurhayati (2012) yang memiliki 

hasil penelitian bahwa komisaris 

independen tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan, yang 

bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chuyan liu et. al, (2012). 

 

Pengaruh CSR terhadap Nilai 

Perusahaan  
Corporate social responsibility 

merupakan tanggung jawab sosial yang 

diberikan oleh perusahaan terhadap 
masyarakat dengan aktif berkontribusi  
dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan. Corporate social 

responsibility (CSR) dalam penelitian ini 

diukur dengan index pengungkaan 

Instrumen Global Reporting Initiative 

(GRI) versi G4 yaitu dengan 

membandingkan jumlah pengungkapan 

CSR perusahaan dengan item checklist 

CSR sebesar 91 item. Berdasarkan hasil uji 

t yang menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi variabel corporate social 

responsibility sebesar 0,507 yang berada 

atas dari 0,05, dan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel corporate 

social responsibility tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dengan demikian maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel corporate 

social responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

ditolak. Hal tersebut dikarenakan  
pengungkapan corporate social 

responsibility (csr) tidak begitu 

diperhatikan oleh investor, yang terbukti 

dari hasil analisis deskriptif dengan nilai 

rata-rata (mean) perusahaan pertambangan 

yang mengungkapkan corporate social 

responsibility dengan berpedoman pada 

GRI (G4) sebesar 38,92 perusahaan 

melihat investor tertarik untuk melakukan 

penanaman saham melihat dari faktor lain 

selain variabel corporate social 

responsibility (CSR). Hal ini disebabkan 

karena investor lebih cenderung membeli 

dan menjual saham tanpa melihat 



keberlangsung perusahaan dalam jangka 

panjang. Pihak investor menilai bahwa 

perusahaan yang melakukan pengorbanan 

sosial atau corporate social responsibility 

terhadap masyarakat maka pengungkapan 

csr tersebut tidak mendukung dalam 

tingkat kekayaan investor dalam 

mendapatkan keuntungan capital gain. 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Hasil penelitian ini di dukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Cecilia 

(2015) yang mengasilkan bahwa variabel 

corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

hasil penelitian tersebut bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adhitya et.al, (2016). 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 

secara  
parsial, ROA tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, keputusan investasi tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

intellectual capital tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dan CSR juga tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Begitu juga secara simultan menunjukkan 

bahwa ROA, keputusan investasi, 

intellectual capital, komisaris independen 

dan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.   

Mengingat penelitian yang 

dilakukan ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan lebih luas serta 

memperkuat dari hasil penelitian ini 

dengan beberapa pertimbangan yang ada 

dalam penelitian ini. Keterbatasan di 

dalam penelitian ini antara lain:  
1. Beberapa sampel perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) masih 

banyak menggunakan mata uang 

selain rupiah dalam pembuatan 

laporan keuangan atau laporan 

tahunan yang tidak sesuai dengan 

kriteria sampel yang telah 

ditentukan dalam penelitian ini 

sehingga dapat mengurangi jumlah 

dari sampel penelitian. 

2. Terdapat beberapa sampel 

perusahaan tidak melaporkan 
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laporan tahuan pada tahun 2011-

2016  
3. Beberapa sampel perusahaan tidak 

secara berturut-turut melaporkan 

laporan tahunan pada tahun 2011-

2016 sehingga dapat mengurangi 

jumlah sampel penelitian. 

4. Terdapat data yang di outlier 

sehingga dapat mengurangi jumlah 

dari sampel penelitian. 

5. Pada uji R2 memiliki hasil yang 

kecil sehingga penelitian ini kurang 

mampu untuk menjelaskan atau 

menerangkan variasi variabel 

dependen. 

6. Pada uji F memiliki hasil lebih dari 

0,05 yang artinya data tersebut 

tidak fit atau keseluruhan variabel 

independen tidak memiliki 

pengaruh terhadao variabel 

dependen. 

7. Uji t memiliki hasil diatas 0,05 

sehingga mengartikan bahwa 

kelima variabel independen 

memiliki hasil tidak signifikan dan 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan adanya kesimpulan dan 

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan sektor lain selain 

perusahaan pertambangan dalam 

mengukur nilai perusahaan 

2. Bagi penelitian selanjutnya, 

sebaiknya untuk setiap variabel 

menggunakan berbagai proksi 



dalam pengukurannya seperti rasio 

profitabilitas diproksikan dengan 

ROA, ROE, ROI dan lain 

sebagainya  
3. Bagi penelitian selanjutnya 

menggunakan analisis data dengan 

menggunakan intervening ataupun 

moderasi. 
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