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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap 

nilai perusahan dengan pengugkapan CSR dan GCG sebagai Variabel pemoderasi. 

Nilai perusahaan pada penelitian ini diproksikan dengan Return On Asset dan juga 

Good Corporate Governance yang dicerminkan dengan kepemilikan manajerial. 

Berdasarkan hasil analisa pada bab IV maka penelita dapat menyimpulkan nya 

sebagai berikut : 

1. Kinerja keuangan yang dalam hal ini diproksikan oleh Return On 

Assetberpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dengan 

hasil nilai ROA yang positif dan signifikan. Hasil penelitian ini pula 

mendukung pada penelitian sebelum nya yang telah dilakukan oleh 

Modigliani dalam Ulupui (2009) dengan hasil pengaruh yang positif dan 

signifikan anatara kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengaruh pengungkapan Corporate Sosial Responsibility yang dalam 

penelitian dijadikan sebagai variabel moderasi antara variabel X dan Y 

dengan hasil yang psotif dan signifikan. Dengan hasil tersebut maka penelitan 

ini selaras dengan hasil dari penelitian sebelum nya yang dilakukan oleh  Putu 

Elia Meilinda Murnita (2017).dengan hasil Corporate Sosial Responsibility 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

3. Pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan sebagai 

kepemelikan manajerial dan di jadikan sebagai variabel moderasi anata 

variabel X dan Y pada penelitian ini. Adapun hasil pengujian dari analisis 

variabel moderasi ini berpengaru positif, tetapi memiliki nilai tidak signifikan  

terhadapa kinerja keunagan dan nilai perusahaan. Hasil ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sukirni (2012), dengan hasil kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap  nilai perusahaan. 
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5.2 Saran 

Pada penelitian ini mengalami banyak keterbatasan salahsatunya banyak 

perusahaan yang mengungkapkan laporan keuangan menggunakan kurs Dolar, 

dan juga bnyak perusahaan yang belum mengungkapkan keikut sertaannya dalam 

menyajikan data yang berorientasi terhadap pertangungjawaban lingkung sosial. 

Maka peneliti mengajukan saran terhadap peneliti selanjutnya anatara lain : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkawan penelitian, 

bukan hanya perusahaan sub sektor makan dan minuman saja dan juga 

menambah periode pelaporan kuangan tahunan ( Annual Report ). 

2. Diharapakan variabel penelitian diganti atau ditambahkan dengan variabel 

yang lainya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, dengan 

menggunakan rasio-rasio likiuditas, solvabilitas, aktivitas, dan juga rasio 

pasar. 

3. Bagi perusahaan, peniliti memberi saran agar pengungkapan CSR diterapkan 

secara konsisten dari tahun ke tahun agar meningkatkan nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


