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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

variabel corporate social responsibility, profitabilitas, dan struktur modal terhadap 

nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Sampel yang 

digunakan adalah 13 perusahaan BUMN yang tercatat di Kementerian BUMN pada 

periode pengungkapan tahun 2018-2020 yang dimana terkumpul sebanyak 39 

sampel data yang dimana terdapat 5 sampel yang bersifat outlier sehingga 

penelitian ini hanya menggunakan 34 sampel data yang diteliti. Pengolahan data 

pada penelitian ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 dan IBM SPSS 

versi 25.  

Penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif signifikan dari corporate 

social responsibility terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan 

program corporate social responsibility dengan baik akan berdampak kepada 

peningkatan nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan perusahaan meningkatkan nilai 

ROE, dan memaksimalkan penggunaan modalnya dalam memenuhi kewajiban 

tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan.  

Kepemilikan institusional mampu memperkuat hubungan antara variabel CSR 

terhadap nilai perusahaan dan hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional akan membawa 

pengaruh kepada perusahaan dalam melaksanakan program CSR-nya dengan baik 

dan mampu menekan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang, sehingga 

perusahaan dapat mencapai tingkat nilai perusahaan yang diinginkan. Sedangkan 

hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan tidak mampu diperkuat oleh 

kepemilikan institusional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan 

institusional tidak berdampak pada interaksi profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dijabarkan, penelitian ini 

memiliki rekomendasi untuk beberapa pihak. Berikut beberapa rekomendasi dari 

penelitian ini: 

a. Bagi penelitian berikutnya diharapkan memakai objek penelitian selain 

perusahaan BUMN yang tercatat di Kementereian BUMN atau 

menambahkan periode tahun penelitian untuk memperkaya data penelitian 

yang sejenis. Selanjutnya untuk penelitian berikutnya direkomendasikan 

untuk memakai variabel independent lain diluar dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji variabel dependen. Selain 

itu, penelitian selanjutnya diharapkan memakai proksi lain dari GCG untuk 

dijadikan variabel pemoderasi. 

b. Bagi perusahaan diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan 

pengungkapan informasi non-keuangan khususnya pada informasi 

mengenai tanggungjawab sosial perusahaan karena pengungkapan ini 

merupakan salah satu bentuk tanggungjawab perusahaan atas dampak yang 

ditimbulkan.  

c. Bagi investor atau calon investor dapat memakai penelitian ini untuk 

penilaian kepada perusahaan terkait kinerja manajerial dalam pengelolaan 

perusahaan serta untuk menilai konsistensi perusahaan dalam meningkatkan 

nilai perusahaannya.  
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