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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 KEIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel kinerja yang diukur dengan return on asset (ROA) diketahui

bahwa nilai signifikansi ROA terhadap Tobin’s Q adalah 0,005 atau lebih

kecil dari 0,05. Sehingga penelitian ini, dapat di tarik kesimpulan bahwa

ROA berpengaruh secara signfikan terhadap Tobin’s Q. Hasil penelitian

ini menyebutkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga ROA secara

parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Tobin’s Q pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012

sampai dengan 2014.

2. Variabel corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh

signifikan terhadap Tobin’s Q karena dari hasil penelitian ini menyebutkan

bahwa nilai signifikasnsi untuk CSR terhadap Tobin’s Q sebesar 0,171.

Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya Ho diterima dan Ha

ditolak, sehingga Corporate Social Responsibility  secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia pada

periode 2012 sampai dengan 2014.

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa output Anova

pada pengujian secara simultan (bersama-sama) menunjukkan nilai

signifikansi sebesar  0,021. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti

CSR dan ROA secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan

terhadap Tobin’s Q pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Buras

Efek Indonesia pada periode 2012 sampai dengan 2014.
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan melalui penelitian ini agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode penelitian 

yang lebih panjang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan penerapan good 

corporate governance (GCG) selain corporate social responsibility (CSR) 

sebagai variabel independen dalam perngaruhnya terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rasio keuangan yang 

lebih variatif, yang belum dimasukan dalam model penelitian ini. Karena 

masih terdapat rasio keuangan yang mungkin juga berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan selain return on asset (ROA). 

 

 

 

Pengaruh Corporate..., Nur, Fakultas Ekonomi 2016




