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Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dapat diartikan dengan 
memakmurkan pemegang saham yang berarti bahwa pemegang saham akan 
makmur jika kekayaannya meningkat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 
apakah terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility, kepemilikan 
manajemen, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap 
nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan. Tujuan penelitian ini 
sejalan dengan permasalahan penelitian. 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di BEI Tahun 
2006-2009. Sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan yang diambil berdasarkan 
metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dan 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Variabel 
penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu nilai perusahaan dan variabel 
independen yaitu Corporate Social Responsibility, kepemilikan manajemen, 
kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Corporate Social 
Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,011. Kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap 
nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,043. Kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,840 dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,771. Secara simultan Corporate 
Social Responsibility, kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan 
dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,001.  
 Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan harus lebih 
memperhatikan dan meningkatkan besarnya % kepemilikan manajemen agar 
pihak manajemen dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja sehingga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian yang selanjutnya dapat 
menambahkan variabel lain yang berkaitan nilai perusahaan. 
  

 


