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ABSTRAK 
 

Pengaruh Leverage, Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility 
Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang sejauh 
mana (1) Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan (2) Pengaruh kepemilikan 
manajerial terhadap nila perusahaan (3) Pengaruh corporate social responsibility 
disclosure terhadap nilai perusahaan. 
 Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2007-2010. Peneliti menentukan jumlah sampel perusahaan yang 
diambil dengan kriteria tertentu ( teknik purposive sampling ). Metode 
pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dari data-data 
yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Indonesia. Metoda analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, 
dengan nilai perusahaan sebagai variabel dependen dan leverage, kepemilikan 
manajerial dan corporate social responsibility disclosure sebagai variabel 
independen. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) leverage berpengaruh 
signifikan negatif terhadap nilai perusahaan dengan thitung -2,354 > ttabel 1,985 
dengan tingkat signifikansi 0,021 < 0,05 dan nilai koefisien β -0,196 sehingga H1 
diterima (2) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
dengan thitung 0,678 < ttabel 1,985 dengan tingkat signifikansi 0,499 > 0,05 dan nilai 
koefisien β 0,027 sehingga H2 tidak dapat diterima (ditolak) (3) corporate social 
responsibility disclosure terhadap nilai perusahaan dengan thitung 2,681 > ttabel 
1,985 dengan tingkat signifikansi 0,009 < 0,05 dan nilai koefisien β 0,438 
sehingga H3 diterima. 
  Dalam penelitian ini disarankan : (1) bagi perusahaan emiten hendaknya  
meningkatkan nilai perusahaaan sehingga menarik investor untuk berinvestasi 
pada perusahaan tersebut (2) bagi investor sebaiknya melakukan investasi pada 
perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi dengan mempertimbangkan 
nilai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan (3) bagi peneliti 
selanjutnya agar memperpanjang periode pengamatan untuk memperkuat 
konsistensi hasil penelitian (4) menambah kategori perusahaan yang dijadikan 
sampel penelitian (5) variabel yang diteliti diharapkan lebih bervariasi lagi. 

 
 
 

 

 


