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ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF THE DISCLOSURE OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY (CSR) AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(GCG) ON THE COMPANY VALUE WITH PROFITABILITY AS THE 
MODERATOR VARIABLE 

(An Empirical  Study at The Manufacture Company Listed in BEI) 
 
 

Written By: 
Alfin Nur Afni 

 
 

Supervisor: 
Prof. Dr. Sutrisno T., Ak. 

 
 

       This study aims to investigate the influence of CSR and GCG on corporate 
value while profitability takes the rate of moderating variable. This research uses 
secondary data obtained from Indonesian Stock Exchange. The data consist of 
corporate annual report and financial statements. Purposive sampling scheme is 
employed in this study and the sample are taken from listed manufacturing 
companies disclosing CSR and  items in this reports directed to the Indonesian 
Stock Exchange. 
       The results of this study show that: (1) CSR does not influence the corporate 
value. (2) GCG does influence the corporate value. (3) The profitability is able to 
moderate the influence of CSR and GCG on corporate value.  
 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, 

Corporate Value, Profitability 



 

ABSTRAK 
 
 

PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
(CSR) DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI 
VARIABEL PEMODERASI 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) 
 
 

Oleh: 
Alfin Nur Afni 

  
 

Dosen Pembimbing: 
Prof. Dr. Sutrisno T., Ak. 

 
 

       Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility 
(CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap nilai perusahaan dengan 
profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang mengungkapkan 
item-item Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate 
Governance (GCG) di Bursa Efek Indonesia. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Corporate Social Responsibility 
(CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (2) Good Corporate 
Governance (GCG) yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (3) Profitabilitas sebagai variabel 
pemoderasi, mampu memoderasi pengaruh antara CSR dan GCG terhadap nilai 
perusahaan. 
 
 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, 

Nilai Perusahaan, Profitabilitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

       Permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan faktor penting yang harus 

dipikirkan mengingat dampak dari buruknya pengelolaan lingkungan semakin 

nyata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, 

seperti banjir dan  tanah longsor yang terjadi hampir di seluruh daerah di 

Indonesia yang diakibatkan oleh illegal logging, kebakaran hutan yang terjadi di 

Sumatera dan Kalimantan serta banjir lumpur di Sidoarjo Jawa Timur yang 

sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Hal ini merupakan bukti 

rendahnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan dari aktifitas 

industrinya.  

       Polusi udara dan air, kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, bahan kimia, 

hujan asam, radiasi sampah nuklir, dan masih banyak petaka lain yang 

menyebabkan stress mental maupun fisik, telah lama menjadi bagian dari 

kehidupan kita sehari-hari. Hal ini terjadi karena kesalahan di dalam alokasi 

sumber daya manusia dan alam yang dilakukan oleh perusahaan sebagai penyebab 

utama.  

       Peristiwa perusakan lingkungan yang terjadi pada beberapa perusahaan 

seperti Chevron yang melibatkan pelanggaran terhadap CSR, menjadikan 

perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar mulai meningkat. Isu-isu 

tentang kurangnya kesejahteraan masyarakat sekitar, kerusakan lingkungan, 



 

2 

 

 

perlakuan tidak adil bagi pekerja dan lain sebagainya menjadi hal yang hangat 

dibicarakan. Memang perlu untuk diakui bahwa industri atau perusahaan skala 

besar telah mampu memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Namun 

tidak dipungkiri eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh sektor industri 

seringkali menciptakan degradasi lingkungan yang cukup parah yang berdampak 

pada keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Terkait dengan hal tersebut 

muncullah konsep bahwa perusahaan harus turut serta menjaga dan peduli 

terhadap lingkungan sekitar baik itu masyarakat maupun lingkungan alam dimana 

perusahaan tersebut beroperasi. Konsep ini kemudian berkembang dengan istilah 

Corporate Social Responsibility atau yang bisa disingkat dengan CSR.  

       Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memberikan respon yang baik terhadap 

pelaksanaan CSR dengan menganjurkan praktik tanggung jawab sosial (social 

responsibility) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas Bab V Pasal 74 yang menjelaskan bahwa perusahaan 

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini tercermin dalam Bab IV Pasal 66 

yang menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan 

laporan mengenai kegiatan Perseroan dan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan. Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. 

Dari kata-kata ‘corporate’, ‘ social’, dan ‘responsibility’ yang terkandung dalam 

istilah ini maka CSR dapat didefinisikan sebagai tanggungjawab yang dimiliki 
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oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat dimana perusahaan tersebut berdiri 

atau menjalankan usahanya.  

       Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir, istilah Good Corporate 

Governance (GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga 

ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua 

keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk 

tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan 

persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu 

berkembang sekaligus menjadi terbuka. 

       Kedua, krisis ekonomi dunia di kawasan Asia dan Amerika Latin yang 

diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG. Diantaranya, Sistem 

Regulatory  yang payah, Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, 

praktek perbankan yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang 

kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. 

       Berdasarkan keyakinan-keyakinan di atas maka tidak mengherankan jika 

selama dasawarsa 1990-an, tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten 

dan komprehensif datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu 

diantaranya adalah berbagai lembaga investasi baik domestik maupun 

mancanegara, termasuk institusi sekaliber World Bank, IMF, OECD, dan APEC. 

Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam corporate governance seperti 

fairness, transparency, accountability, stakeholder concern, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian 

negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, 
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mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya 

saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor. 

       Perusahaan yang melaksanakan CSR dan GCG dengan baik, citra perusahaan 

tersebut akan semakin meningkat di mata stakeholder sehingga loyalitas 

konsumen yang termasuk salah satu dari stakeholder juga semakin tinggi. Seiring 

meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan akan 

semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR dan GCG, 

diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Sutopoyudo, 2009). 

Oleh karena itu, CSR dan GCG berperan penting dalam meningkatkan nilai 

perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan. 

       Selain menggunakan CSR, peneliti juga menggunakan GCG sebagai variabel 

independen. Kedua variabel ini memiliki implikasi yang cukup kuat untuk 

meningkatkan nilai perusahaan di mata stakeholder dan diharapkan mampu 

meningkatkan profitabilitas perusahaan.   

       Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nurlela dan Islahuddin 

(2008) dengan perbedaan bahwa penelitian ini meneliti tentang pengaruh 

corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada periode tahun 2005 

dan digunakannya kepemilikan manajemen sebagai variabel moderating, sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah corporate social 

responsibility mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa variabel dalam 

penelitian sebelumnya yang tidak dipergunakan adalah kepemilikan manajemen 

sebagai variabel moderating dan good corporate governance sebagai variabel 

independen, sedangkan penelitian Yuniasih dan Kusuma (2007) meneliti tentang 
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pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel 

pemoderasi, dengan mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta periode 2005-2006. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah tidak digunakannya kinerja keuangan sebagai variabel 

independen, melainkan menggunakan corporate social responsibility dan good 

corporate governance. Hal ini dikarenakan CSR dan GCG merupakan suatu 

komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan 

kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan 

masyarakat pada umumnya (The World Business Council for Sustainable 

Development, 2011) . Dari definisi ini kita melihat pentingnya ‘sustainability’ 

(berkesinambungan/berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terus menerus untuk 

efek jangka panjang dan bukan hanya dilakukan sekali saja. Konsep CSR dan 

GCG memang sangat berkaitan erat dengan konsep sustainability development 

(pembangunan yang berkelanjutan). Selain itu, profitabilitas digunakan sebagai 

variabel pemoderasi menggantikan CSR dan GCG. Hal ini didasarkan pada salah 

satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dengan tanggung jawab 

perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik ketika perusahaan memiliki laba 

yang tinggi, perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal yang menggangu 

informasi tentang suksesnya keuangan kepada masyarakat. Sebaliknya pada saat 

tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan keuangan 
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akan membaca “good news” kinerja perusahaan (Hasibuan, 2001 dalam Zaleha, 

2005). 

 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1.  Apakah Corporate Social Responsibility mempengaruhi nilai perusahaan? 

2.  Apakah Good Corporate Governance mempengaruhi nilai perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 
 
 
1.3 Batasan Masalah 

       Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk melihat pengaruh 

pengungkapan sosial dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap nilai 

perusahaan, dimana hubungan antar keduanya diperkuat atau diperlemah oleh 

profitabilitas. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan tahunan perusahaan 

kategori manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 

pengamatan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa Good Corporate Governance 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa profitabilitas sebagai variabel 

pemoderasi berpengaruh terhadap hubungan antara Corporate Social 

Responsibility dan Good Corporate Governance dengan nilai perusahaan 

 
 
 
1.5 Manfaat Penelitian  

1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan pengaruh pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik 

terhadap nilai perusahaan, serta mampu menunjukkan pengaruh variabel 

profitabilitas sebagai variabel pemoderasi terhadap hubungan antara 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan 

yang baik dengan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

mampu menunjukkan penerapan keterkaitan teori dan ilmu pengetahuan 

dengan kondisi yang sesungguhnya. 

2. Kontribusi Praktis 

a) Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan 

yang diungkapkan di dalam laporan tahunan dan sebagai pertimbangan dalam 
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pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kepeduliannya pada lingkungan sosial. 

b) Bagi investor, akan memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan   

aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku 

pada ukuran-ukuran moneter. 

c) Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 

d) Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya BAPEPAM, IAI 

dan lain sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi lingkungan dan sebagai 

bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang 

sudah ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 
 

 
 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

       Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok 

orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun 

nonfisik. O’Donovan (2002) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat 

dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu 

yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, 

legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk 

bertahan hidup (going concern).   

       Legitimasi merupakan “… a system-oriented view of organization and 

society … permits us to focus on the role of information and disclosure in the 

relationship between organizations, the state, individuals and group” (Gray et.al., 

1996) . 

       Deegan (2002) menyatakan legitimasi sebagai: 

A system-oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, 
and in turn to have influence upon, the society in which it operates. 
Corporate disclosure are considered to represent one important 
means by witch management can influence external perceptions 
about organization. 
 

       O’Donovan (2002) memberikan ilustrasi posisi legitimasi dan senjangan 

legitimasi antara perusahaan dan stakeholder, sebagaimana digambarkan pada 

diagram berikut ini: 
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Sumber: O’Donovan (2002) 
 

Gambar 1. Daerah Legitimacy Gap 
 
       Gambar di atas menunjukkan bahwa wilayah X merupakan kesesuaian 

(congruence) antara operasi perusahaan (corporate activities) dan pengharapan 

masyarakat (society’s expectations), termasuk kesesuaian pada nilai sosial dan 

norma. Wilayah Y dan Z merupakan ketidaksesuaian (incongruence) antara 

operasi perusahaan (corporation’s actions) terhadap persepsi masyarakat 

(legitimacy gap). Pengurangan senjangan legitimasi dapat dilakukan dengan jalan 

memperlebar wilayah X lewat strategi legitimasi, seperti dengan cara 

meningkatkan tanggungjawab sosial (social responsibility) dan memperluas 

pengungkapan, termasuk pengungkapan sosial (social disclosure) sebagai wujud 

akuntabilitas dan keterbukaan operasi perusahaan, atas berbagai dampak yang 

ditimbulkan (O’Donovan, 2002). Tingginya senjangan legitimasi sebagai akibat 

ketidaksesuaian antara aktivitas operasi perusahaan terhadap ekspektasi 

masyarakat memunculkan tekanan dari stakeholder.  

       Medley (1996) memberikan ilustrasi esensi teori legitimasi lewat 

penggambaran keterhubungan para pihak yang berkepentingan (stakeholder baik 

Y    X 
Society’s 
 expectations    legitimacy  
and perceptions of   area 
a corporation’s activities 

   Z 

    
   Corporation’s  

action and 
activities 

ISSU/EVENT 
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internal maupun eksternal) yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak 

langsung dan saling mempengaruhi terhadap perusahaan. Keterhubungan tersebut 

dapat memunculkan potensi mendukung (legitimate) maupun penekanan 

(illegitimate) terhadap perusahaan. Penekanan terhadap perusahaan terjadi 

manakala terjadi incongruence (senjangan legitimasi) antara harapan dengan 

kenyataan, sebagaimana dijelaskan dalam gambar: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Medley (1996) 
 

Gambar 2. Sumber Tekanan Gap Legitimasi  
 
       Gambar di atas menunjukkan bahwa banyak pihak yang berpeluang 

memberikan tekanan terhadap perusahaan, seperti legislators, green group, dan 

community akibat adanya negative externalities termasuk incongruence dalam 

norma masyarakat. Mereka merupakan agen sosial yang memiliki keterkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (stakeholder). Tak terkecuali 

The 
Organization 

Legislator 

Employee 

Directors 

Bankers 

Market Force 

Good 
Citizensip Communities 

Geen Group 

Acquirers 

Shareholders 
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bankers, market force, employee dan shareholder, juga memiliki kepentingan 

serta berupaya terlindungi kepentingannya dari klaim semua pihak. Untuk itu, 

ketika operasi perusahaan tidak sesuai dengan lingkungan, dapat memicu reaksi 

dari lingkungan serta akan melakukan tekanan (Hadi, 2011:91). 

       Barkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan teori 

legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara 

berkembang terdapat dua hal, pertama, kapabilitas untuk menempatkan motif 

maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi 

perusahaan memperbesar tanggungjawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi 

dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda 

dalam konteks yang berbeda. 

       Uraian di atas menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan salah satu teori 

yang mendasari pengungkapan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari 

masyarakat. Teori legitimasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan 

mekanisme corporate governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Mekanisme corporate governance dan 

profitabilitas memberikan keyakinan perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, dengan mekanisme corporate 

governance dan profitabilitas yang mencukupi, perusahaan tetap akan 

mendapatkan keuntungan positif, yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat 

yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya keuntungan perusahaan di 

masa yang akan datang.                             
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2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

       Hadi (2011:94) menyatakan bahwa:  

“… (stakeholder are) individuals and groups who have legitimate claim on the 
organization to participate in the decision making process simply because they 
are affected by the organization’s practices, policies, and actions”.                                                                                   
 
       Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan 

hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas 

aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan 

tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan 

dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder (Hadi, 2011:94).   

       Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 

1970-an, yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai 

kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 

pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta 

komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai (value) 

secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha 

(Freeman et al, 2002).  

       Esensi teori stakeholder apabila ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi 

yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap 

dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) 

masyarakat, ternyata terdapat benang merah. Untuk itu perusahaan hendaknya 

menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula 
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semata-mata diukur dengan economic measurement yang cenderung shareholder 

orientation, ke arah memperhitungkan faktor sosial (social factors) sebagai wujud 

kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan 

(stakeholder orientation). (Hadi, 2011:95).  

 
 
 
2.1.3  Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) 

        Kontrak sosial (social contract) muncul karena adanya interrelasi dalam 

kehidupan sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan 

keseimbangan, termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan, yang merupakan 

kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan 

secara bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. 

Keberadaannya, sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antara keduanya 

saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (equality), maka perlu 

kontrak sosial (social contract) baik secara eksplisit maupun implisit sehingga 

terjadi kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya. 

       Hadi (2011:96) berpendapat bahwa alam bukanlah wujud dari konflik, 

melainkan memberikan hak kebebasan bagi individu-individu untuk berbuat 

secara kreatif. Kontrak sosial (social contract) dibuat sebagai media untuk 

mengukur tatanan sosial kehidupan masyarakat.      

       Social contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk 

menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di sini, 

perusahaan (atau organisasi bentuk lainnya) memiliki kewajiban kepada 
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masyarakat untuk memberi kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Interaksi 

perusahaan (organisasi) dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi 

dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (community 

norm), sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimate (Deegan, 2002). 

Crowther (2008) memberikan ilustrasi kontrak sosial antara perusahaan dan 

stakeholder, sebagaimana dijelaskan dalam gambar. 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                      

 

 

 

 

 
  Sumber: Crowther (2008) 
 

Gambar 3. The Social Contract 

     Gambar di atas memberikan interrelasi dan interdependensi antara perusahaan 

dengan stakeholder, dan antara stakeholder dengan stakeholder. Sejalan dengan 

pendapat Rousseau, bahwa alam memberikan keteraturan, justru para pihak yang 

didalamnya memiliki kompetensi untuk menggesernya, sehingga dalam rangka 

menjaga keteraturan hukum alam tersebut, para pihak yang ada didalamnya perlu 

government Society  

The 
organization 

Other 
organization 

Groups  

Individuals  



 

16 

 

 

 

melakukan perikatan kontrak (kontrak sosial) baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

 
 
 
2.1.4 Teori Keagenan (Agency Theory) 

       Isu Good Corporate Governance (GCG) diawali dengan munculnya 

pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai 

prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen. Agency theory mendasarkan 

hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan 

agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat 

kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan 

pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen 

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh 

prinsipal kepadanya (Arifin, 2005).  

       Menurut Jensen dan Meckling (1976) ada dua macam bentuk hubungan 

keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (shareholders) dan antara 

manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Sedangkan positive accounting 

theory (Scott, 2009) secara implisit mengakui tiga bentuk hubungan keagenan, 

yaitu antara pemilik dengan manajemen (bonus plan hypothesis), kreditur dengan 

manajemen (debt/equity hypothesis), dan pemerintah dengan manajemen (political 

cost hypothesis).  

       Dalam konsep Agency Theory, manajemen sebagai agen mestinya on behalf 

of the best interest of the shareholders, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
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manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan 

utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan 

perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan 

kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, 

manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan 

rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang disebut 

dengan Agency Problem yang salah satunya disebabkan oleh adanya Asymmetric 

Information (Arifin, 2005).  

       Asymmetric Information, yaitu informasi yang tidak seimbang yang 

disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal 

dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun 

ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak 

seluruhnya disajikan oleh agen. Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal 

kurang lengkap sehingga tetap tidak dapat menjelaskan kinerja agen yang 

sesungguhnya dalam mengelola kekayaan prinsipal yang telah dipercayakan 

kepada agen (Arifin, 2005).  

       Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat 

menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal 

untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen 

dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah: 

a) Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak 

melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja 
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b) Adverse Selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat 

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar 

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai 

sebuah kelalaian dalam tugas.  

       Adanya Asymmetric Information dan self serving behavior pada manajer/agen, 

memungkinkan mereka mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang 

bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola 

perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen 

untuk mengungkapkan hasil kinerjanya pada prinsipal sebagai pemilik perusahaan. 

Agency Theory menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang 

muncul dalam hubungan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent 

mereka (manajemen). Berdasarkan kondisi semacam ini, dibutuhkan sistem tata 

kelola yang baik pada perusahaan yang disebut Good Corporate Governance 

(Arifin, 2005).  

 
 
 
2.1.5 Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

       “Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the 

business processes to produce an overall positive impact on society” (Johnson 

and Johnson, 2006).   

       “Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to 

behave ethically and contribute to economic development while improving the 
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quality of life of the workforce and their families as well as of the local community 

and society at large” (Hadi, 2011:46).    

       Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang 

disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh kinerja organisasi 

dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) (Anggraini, 2006). Sustainability report harus menjadi dokumen 

strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang 

Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core business dan 

sektor industrinya.  

       Satu terobosan besar perkembangan gema tanggungjawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) dikemukakan oleh Scott (2009) yang terkenal 

dengan “The Triple Bottom Line”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika 

perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya profit 

yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat 

(people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Konsep 

Triple Bottom Line tersebut merupakan kelanjutan dari konsep sustainable 

development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan 

tanggung jawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder.  

       Konsep Triple Bottom Line nampaknya cukup direspon oleh banyak kalangan 

karena mengandung strategi integral dengan memadukan antara social motive dan 

economic motive. Gambar berikut mengilustrasikan keterkaitan gugus tanggung 

jawab perusahaan yang secara integral memberikan basics ideas kristalisasi 
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motive grounds dan pragmatic grounds (social motive dan economic motive) bagi 

perusahaan.    

  
    
               sosial 

 

 

 

 

 
lingkungan    ekonomi (profit) 

 
 Sumber: Scott (2009) 

 
Gambar 4. Konsep Triple Bottom Line 

 
       Profit merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai 

perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis 

operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. People 

merupakan lingkungan masyarakat (community) dimana perusahaan berada. 

Sedangkan Planet merupakan lingkungan fisik (sumberdaya fisik) perusahaan.  

       Crowther (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (social 

responsibility) menjadi tiga, yaitu: (1) sustainability, (2) accountability, (3) 

transparency. 

       Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa 

depan. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan 

bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Sedangkan transparency, 

3P 
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merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan 

dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.  

        
 
 
2.1.6 Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

       Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan 

corporate governance sebagai: 

 … seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, 
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 
karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal 
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau 
dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. 
Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai 
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).  

 
Definisi di atas hanyalah salah satu dari bermacam-macam definisi corporate 

governance. Corporate governance dapat didefinisikan dalam perspektif yang 

luas (perspektif stakeholder) seperti definisi yang dirumuskan oleh FCGI di atas 

atau dalam perspektif sempit (perspektif shareholder), seperti diungkapkan oleh 

Donaldson dan Davis (2003) yang mendefinisikan corporate governance sebagai 

“ the structure whereby managers at the organizational apex are controlled 

through the board of directors, its associated structures, executives incentive, and 

other schemes of monitoring and bonding”.  

       Prakarsa dari Universitas Indonesia (2000:20) mendefinisikan GCG sebagai: 

 … mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan 
antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham 
dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. 
Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai 
aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang 
diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-
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cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang 
dihasilkan. 

 
       Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting corporate governance, 

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah 

mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan 

dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan 

tradisi di masing-masing negara.  

       Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator 

(pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan corporate governance. 

Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi 

guidance atau pedoman dalam mengelaborasi best practices bagi peningkatan 

nilai (valuation) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan.  

 
 
 
 
 
       

 

 

  Sumber: Tjager, et al (2003) 

       Gambar 5. Prinsip-prinsip dasar GCG 

       Prinsip-prinsip pokok corporate governance untuk terselenggaranya praktik 

good corporate governance menurut Tjager, et al (2003) adalah: 
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1. Transparansi (transparency) 

Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari 

transparansi kinerja perusahaan. Agar memiliki nilai di pasar modal global, 

informasi tersebut harus jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan serta 

menggunakan standar akuntansi yang diterima seluruh dunia. Dampak 

transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan dapat memperhitungkan dampak resiko bertransaksi dengan 

perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah 

agency problem antara direksi dan pemegang saham. Akuntabilitas 

didasarkan pada sistem internal check and balances yang mencakup 

praktik audit yang sehat. Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui 

pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan 

antar pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit yang sehat dan 

independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan. 

Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan komite audit. 

3. Keadilan (fairness) 

Keadilan meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham dalam memperoleh 

perlindungan yang menyangkut kepentingan pemegang saham tersebut, 

termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari 

kecurangan seperti keputusan direksi dan pemegang saham mayoritas yang 

merugikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. 
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4. Responsibilitas (responsibility) 

Perusahaan yang responsible mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang 

mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, 

ketenagakerjaan, larangan monopoli, dan praktik persaingan yang tidak 

sehat, serta keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang mengatur 

kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha.  

       Untuk mencapai Good Corporate Governance diperlukan komponen-

komponen yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan corporate governance dengan benar. Kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, komposisi dewan pengawas, dan komite audit merupakan 

salah satu komponen penting dalam pelaksanaan prinsip good corporate 

governance dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham suatu perusahaan oleh suatu institusi atau badan lain. Kepemilikan 

manajerial adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer. 

Komposisi dewan pengawas adalah persentase dewan pengawas yang berasal dari 

ekstern perusahaan dan dari dalam perusahaan. Komite audit adalah sekelompok 

orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab 

untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari 

manajemen (Arens et al, 2001). 
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2.1.7 Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Dalam Laporan Tahunan 

Perusahaan  

       Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2007) Paragraf 9 secara implisit menyarankan 

untuk mengungkapkan tanggungjawab akan masalah sosial sebagai berikut: 

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 
statement), khusunya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan 
hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap 
pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang 
peranan penting. 
 
 
 

A. Definisi dan Tujuan Pengungkapan 

       Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan 

keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses 

akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement 

keuangan (Suwardjono, 2005:578). 

Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyedia informasi lebih dari apa 

yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal (Suwardjono, 

2005:579). Beberapa ahli mengartikan pengungkapan menurut pendapatnya 

masing-masing. Suwardjono (2005:578) mengartikan pengungkapan sebagai 

berikut: 

 Disclosure means supplying information in the financial statement, 
including the statement themselves, the notes to the statement, and 
the supplementary disclosure associated with statement. It does not 
extend to public or private statement made by management or 
information provided outside the financial statement.  
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       Suwardjono membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang 

menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau 

media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak 

termasuk dalam pengertian pengungkapan.  

       Suwardjono (2005:579) mengiterpretasikan pengungkapan sebagai berikut: 

 Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in the 
both the financial statement and supplementary communications 
including footnotes, post statement events, management’s discussion 
and analysis of operation for the fort coming year, financial and 
operating forecast, and additional financial statement covering 
segmental disclosure and extentions beyond historical cost.   

 
       Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditur 

merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan sehingga pengungkapan 

ditujukan terutama untuk mereka. Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar 

pelaporan keuangan tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif dan non 

kualitatif. 

       Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang 

dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani 

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Suwardjono, 

2005:580). 

1. Tujuan Melindungi 

Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang 

mungkin kurang adil dan terbuka sehingga pemakai yang tidak cukup 

paham akan informasi dalam laporan keuangan dapat dengan mudah 

memahaminya. Perlakuan manajemen yang kurang adil ini berkaitan 
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dengan keleluasaan manajer dalam mendapatkan informasi tentang 

perusahaan namun di luar itu pihak-pihak lain yang juga berkepentingan 

dengan perusahaan tetapi tidak dapat mengakses dengan mudah informasi 

yang berkaitan dengan perusahaan. 

2. Tujuan Informatif 

Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat 

membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. 

3. Tujuan Pengawasan 

Pengungkapan dimaksudkan sebagai alat yang dapat mempermudah 

pengawasan oleh BAPEPAM terhadap kinerja perusahaan. 

4. Tujuan Kebutuhan Khusus 

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan 

tujuan informatif. 

B. Konsep dan Metode Pengungkapan 

Belkaoui (1989) menyatakan beberapa metode pengungkapan: 

1. Bentuk dan Susunan Laporan Formal 

Bentuk dan susunan laporan formal mencakup tiga laporan utama, yaitu 

laporan keuangan (financial statement), laporan rugi laba (income 

statement), laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan (funds 

statement).  

2. Terminologi dan Penyajian Terinci 

Dalam laporan keuangan harus digunakan istilah-istilah yang jelas dan 

umum digunakan oleh analis keuangan, serta informasinya harus terinci. 
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3. Informasi Selipan (parenthical information) 

Informasi yang sangat penting seharusnya disajikan langsung dalam 

ikhtisar keuangan yang bersangkutan, dan bukan dalam catatan kaki 

(footnotes) ataupun dalam bentuk-bentuk daftar tambahan (supplementary 

schedule). Apabila judul atau nama pos-pos neraca dan ikhtisar rugi laba 

terlalu panjang untuk disajikan, maka penambahannya disajikan sebagai 

catatan dalam tanda kurung (parenthical notes). 

4. Catatan Kaki (footnotes) 

Catatan kaki merupakan sarana menyajikan pengungkapan yang tidak 

dapat ditempatkan dalam ikhtisar keuangan yang bersangkutan dan tidak 

boleh bertentangan atau bersifat pengulang terhadap informasi yang 

disajikan dalam ikhtisar keuangan. 

5. Ikhtisar dan Skedul Pelengkap (supplementary statement and 

supplementary schedule) 

Ikhtisar merupakan informasi tambahan atau informasi yang disajikan 

dalam bentuk yang agak berbeda dari ikhtisar keuangan dasar. Skedul 

pelengkap biasanya merupakan rincian dari pos-pos tertentu dalam ikhtisar 

keuangan dasar. 

6. Sertifikat Auditor 

Sertifikat auditor bukan merupakan tempat yang tepat untuk 

mengungkapkan informasi keuangan yang signifikan mengenai 

perusahaan. Namun berperan sebagai suatu metode untuk mengungkapkan 

jenis informasi seperti: 
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a. Penjelasan mengenai akibat yang ditimbulkannya dari penerapan 

PSAK/GAAP 

b. Akibat dari perubahan suatu metode yang sesuai dengan 

PSAK/GAAP ke metode lain yang juga sesuai dengan 

PSAK/GAAP 

c. Perbedaan pendapat antara auditor dan klien mengenai dapat 

diterima tidaknya suatu prinsip akuntansi dalam laporan tersebut. 

7. Surat Direktur Utama (the president’s letter) 

Informasi tertentu dapat disajikan secara langsung oleh manajemen dalam 

bentuk surat dari direktur utama. Informasi tambahan ini mencakup: 

a. Kejadian-kejadian non keuangan dan perubahan-perubahan selama 

tahun tersebut yang mempengaruhi operasi perusahaan 

b. Harapan dan perkiraan di masa mendatang dari industri yang 

bersangkutan dan ekonomi serta peran perusahaan dalam harapan 

ini 

c. Rencana pertumbuhan dan perubahan dalam operasi pada periode 

berikutnya 

d. Jumlah dan pengaruh yang diharapkan dengan adanya pengeluaran 

untuk barang-barang modal pada saat ini dan yang diantisipasikan 

dilakukan serta usaha-usaha penelitian 

C. Keleluasaan dan Kerincian Pengungkapan 

        Keleluasaan dan kerincian pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa 

banyak informasi harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan 
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(level of disclosure). Menurut Simanjuntak dan Widiastuti (2004) ada tiga konsep 

pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu: 

1. Adequate Disclosure (pengungkapan cukup) 

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu 

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, 

dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar 

oleh investor. 

2. Fair Disclosure (pengungkapan wajar) 

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang 

diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan 

penyajian informasi secara melimpah.  

D. Jenis-jenis Pengungkapan 

       Menurut Suwardjono (2005:583) ada dua tipe pengungkapan, yaitu 

pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. 

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) 

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib dilakukan oleh 

perusahaan berdasarkan apa yang telah diwujudkan dalam standar 

akuntansi atau peraturan badan pengawas. 

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang merupakan kelebihan 

informasi yang secara sukarela diungkapkan ke publik di atas jumlah yang 

telah diwajibkan. 

E. Regulasi Pengungkapan 
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       Pengungkapan yang dilakukan pada perusahaan publik di Indonesia 

ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia yang dalam hal ini 

diatur dalam peraturan BAPEPAM No. VIII. G. 7. Dalam peraturan ini 

BAPEPAM mewajibkan perusahaan publik untuk mengikuti Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Subroto, 

2004). 

 
 
 
2.1.8 Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perusahaan 

       Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mendorong 

terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling 

berhubungan, yaitu negara beserta perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha 

sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia 

usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah 

(Pedoman GCG 2006, KKNG: 3): 

1) Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan 

yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 

secara konsisten (consistent law enforcement) 

2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman 

dasar pelaksanaan usaha 
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3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak 

yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan 

kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif 

dan bertanggung jawab. 

A. Tahap Penerapan Good Corporate Governance 

       Pada umunya perusahaan yang telah berhasil menerapkan GCG menggunakan 

tahapan-tahapan berikut ini (Tjager et al, 2003) 

I. Tahap Persiapan 

Tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu: 

1. Awareness Building 

       Awareness building adalah langkah awal untuk membangun 

kesadaran mengenai arti pentingnya GCG dan komitmen bersama 

dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta 

bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan 

dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya dan diskusi kelompok. 

2. GCG Assessment 

       GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau 

memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. 

Langkah ini perlu digunakan untuk memastikan titik awal level 

penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang 

tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang 

kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG 

assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang 
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perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dahulu dan langkah-langkah 

apa saja yang dapat diambil untuk mewujudkannya. 

3. GCG Manual Building 

       Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan 

upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau 

pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan ini dapat 

dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. 

Pedoman ini dapat dibedakan antara pedoman untuk perusahaan dan 

pedoman untuk keseluruhan anggota perusahaan, yang mencakup 

aspek-aspek: 

a. Kebijakan GCG perusahaan 

b. Pedoman GCG bagi perusahaan 

c. Pedoman perilaku 

d. Audit committee charter 

e. Kebijakan disclosure dan transparansi 

f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko 

g. Roadmap implementasi 

II.  Tahap Implementasi 

       Tahap ini juga terdiri dari 3 langkah, yaitu: 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh 

perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG 

khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi 
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perlu dilakukan dengan suatu team khusus yang langsung berada di 

bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang 

ditunjuk sebagai pemimpin pelaksana GCG di perusahaan. 

2. Implementasi 

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sejalan 

dengan pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah 

disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang 

melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan serta mencakup 

pula upaya manajemen dalam melakukan perubahan guna mengawali 

proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG. 

3. Internalisasi 

Internalisasi adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. 

Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di 

dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan 

perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG 

bukan sekedar suatu kepatuhan melainkan benar-benar tercermin 

dalam seluruh aktivitas perusahaan. 

III.  Tahap Evaluasi 

       Tahap evaluasi merupakan tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari 

waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG 

telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit 

implementasi dan penilaian atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat 

membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta 
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pencapaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat 

mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi 

yang diberikan. 

 
 
 
2.1.9 Nilai Perusahaan 

       Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, seperti 

halnya penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum 

apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai 

perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada 

professional. Para professional diposisikan sebagai manajer maupun komisaris 

(Nurlela dan Islahuddin, 2008).  

       Menurut Christian (2008), terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan 

nilai suatu perusahaan antara lain: 

a. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran 

dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan 

juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses 

tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan dijual di pasar saham. 
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c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan 

sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai 

entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di 

kemudian hari. 

d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. 

e. Nilai likuiditas adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa merupakan bagian para 

pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca 

performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi. 

       Pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan. Akan tetapi di balik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara 

pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan 

berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai 

hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa nilai kepemilikan saham bisa merupakan indeks yang 

tepat untuk mengukur efektifitas perusahaan. Berdasarkan alasan itulah, maka 

tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham, 

kepemilikan perusahaan, atau memaksimalkan harga saham. Tujuan 

memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer harus berupaya 

mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para pemegang obligasi. 



 

37 

 

 

 

       Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen 

mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan 

yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai 

perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya 

harga saham di pasar.  

 
 
 
2.1.10 Profitabilitas 

       Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas 

kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang 

saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas (Paranita, 2007). 

Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan 

pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan 

informasi sosial (Anggraini, 2006). 

       Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik 

diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari 

manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu 

perusahaan memperoleh laba. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan 

Bucholdz (1978) dalam Belkaoui dan Karpik (1989) bahwa manajemen yang 

sadar dan memperhatikan masalah sosial juga akan mengajukan kemampuan yang 
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diperlukan untuk menggerakkan kinerja keuangan perusahaan. Konsekuensinya, 

perusahaan yang mempunyai respon sosial dalam hubungannya dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial seharusnya menyingkirkan seseorang yang 

tidak merespon hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan variabel 

akuntansi seperti tingkat pengembalian investasi dan variabel pasar seperti 

differensial return harga saham (Sembiring et al, 2003). 

       Penelitian tentang hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi 

sosial atau tanggung jawab sosial menunjukkan hasil bahwa antar keduanya tidak 

ditemukan adanya hubungan (Sembiring, et al, 2003). Hal ini terjadi mungkin 

disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya jumlah sampel dan periode 

pengamatan. Penelitian ini menggunakan proksi Return On Asset (ROA) untuk 

mengukur profitabilitas.  

 
 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian empiris terdahulu terkait topik, antara lain: 

1) Kusumadilaga (2010) meneliti tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderating, dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2006 dan 2008, karena pada tahun 2007 dikeluarkannya 

UU PT tentang diwajibkannya perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, sehingga penelitian ini meneliti periode sebelum dan 

sesudah dikeluarkannya UU PT. Berdasarkan Indonesian Capital Market 
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Directory perusahaan yang terdaftar di BEI berjumlah 41 perusahaan 

manufaktur dengan tahun pengamatan pada tahun 2008. Profitabilitas 

digunakan sebagai variabel moderating dalam penelitian ini karena secara 

teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan maka 

semakin tinggi pula pengungkapan sosial yang dilakukan. Standar GRI 

(Global Reporting Initiative) digunakan untuk mengukur pengungkapan sosial 

di dalam penelitian ini.   

2) Yuniasih dan Wirakusuma (2007) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan 

terhadap nilai perusahaan dengan Corporate Social Responsibility dan Good 

Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi, dengan mengambil 

sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2005-2006. 

Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory perusahaan yang terdaftar 

di BEJ berjumlah 27 perusahaan dan 54 pengamatan. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) terbukti berpengaruh positif 

secara statistis pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta selama tahun 2005-2006. Sedangkan pengungkapan CSR sebagai 

variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistis pada 

hubungan ROA dan nilai perusahaan atau dengan kata lain CSRI merupakan 

variabel pemoderasi dalam kaitannya dengan hubungan ROA dan nilai 

perusahaan.  

3) Rahayu (2010) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 

perusahaan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good 

Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi, dengan mengambil 
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sampel perusahaan manufaktur yang listing di BEJ tahun 2007-2009 sebanyak 

102 perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Return On Equity 

(ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobins Q. pengungkapan CSR 

bukan merupakan variabel moderating terhadap hubungan antara ROE dengan 

Tobins Q.  

4) Nurkhin (2009) meneliti tentang corporate governance dan profitabilitas: 

pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

dengan mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa profitabilitas dengan proksi ROE terbukti secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

5) Artikel (tanpa nama dan tahun) meneliti tentang corporate governance dan 

profitabilitas: pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, dengan sampel perusahaan yang tercatat di BEI sebanyak 89 

perusahaan dari 392 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas dengan proksi ROE terbukti secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran 

perusahaan dan tipe industri sebagai variabel kontrol tidak terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan.  

6) Nurlela dan Islahuddin (2008) meneliti tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan 
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manajemen sebagai variabel moderating, dengan mengambil sampel 

perusahaan-perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEJ untuk 

tahun 2005. Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory perusahaan 

yang terdaftar di BEJ selama tahun 2005 berjumlah 340 perusahaan, setelah 

diolah ternyata hanya menggunakan 41 perusahaan di dalam penelitian. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility, 

prosentase kepemilikan, serta interaksi antara Corporate Social Responsibility 

dengan prosentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Nurlela dan Islahuddin (2008) yaitu: 

1) Periode penelitian yang digunakan yaitu tiga tahun pengamatan (2007-2009)  

2) Good Corporate Governance ditambahkan sebagai variabel bebas 

mendampingi Corporate Social Responsibility  

3) Pengukuran variabel corporate governance menggunakan variabel 

kepemilikan manajerial.  

4) Profitabilitas digunakan sebagai variabel moderating dalam penelitian ini 

karena secara teoritis semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai 

perusahaan maka semakin tinggi pula pengungkapan sosial yang dilakukan.  

5) Standar GRI (Global Reporting Initiative) digunakan untuk mengukur 

pengungkapan sosial di dalam penelitian ini.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, 

maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut 

Gambar 2.3 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
  

 

                                                       H1(+)                       H3(+)         

                                      

                                                                      

 
 

                                                       H2(+) 

 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai 

Perusahaan 

       Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam 

laporan yang disebut Sustainability Reporting (laporan berkelanjutan). CSR dapat 

menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-

benar komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu 

Corporate Social 
Responsibility 

X1 

Good Corporate 
Governance 

X2 

Nilai 
Perusahaan 

Y 

Profitabilitas  

X3 
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sendiri. Tentu tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari 

karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program 

penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan 

secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti 

tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. 

Disamping laba/profit, tingkat pengembalian, dan hal-hal lain yang akan 

dilihat oleh investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu 

perusahaan, adanya pengungkapan item CSR dalam laporan tahunan diharapkan 

akan menjadi nilai plus yang akan menambah kepercayaan para investor, bahwa 

perusahaan tersebut akan terus berkembang dan berkelanjutan (sustainable). Para 

konsumen akan lebih mengapresiasi perusahaan yang mengungkapkan CSR 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR, mereka akan 

membeli produk yang sebagian laba dari produk tersebut disisihkan untuk 

kepentingan sosial lingkungan, misalnya untuk beasiswa, pembangunan fasilitas 

masyarakat, program pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Hal ini akan 

berdampak positif terhadap perusahaan, selain membangun image yang baik di 

mata para stakeholder karena kepedulian perusahaan terhadap sosial lingkungan, 

juga akan menaikkan laba perusahaan melalui peningkatan penjualan. Dengan 

demikian nilai ROA akan tinggi, dan akan menarik perhatian investor untuk 

berinvestasi serta berpengaruh bagi peningkatan kinerja saham di Bursa Efek. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 
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H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. 

 
 
 
2.4.2 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Selain menggunakan pengungkapan CSR, peneliti juga menggunakan GCG 

sebagai variabel bebas (independen). Peneliti menggunakan kepemilikan 

manajerial sebagai proksi dari GCG. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

manajemen dengan kontrol kepemilikan besar memiliki insentif yang lebih rendah 

untuk melakukan self-serving behavior yang tidak meningkatkan nilai perusahaan 

dan bisa jadi memiliki lebih banyak kecenderungan untuk menerapkan kebijakan 

akuntansi konservatisme untuk meningkatkan kualitas laba. Sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan Tjager et al (2003) bahwa semakin besar proporsi 

kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk 

kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

Jadi, jika perusahaan menerapkan sistem GCG, diharapkan kinerja 

perusahaan tersebut akan meningkat menjadi lebih baik, dengan meningkatnya 

kinerja perusahaan diharapkan juga dapat meningkatkan harga saham perusahaan 

sebagai indikator dari nilai perusahaan, sehingga nilai perusahaan meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H2: Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan.  
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2.4.3 Pengaruh Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi dalam Hubungan 

antara Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance 

terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

yang merupakan hasil bersih dari kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan 

manajemen, baik dalam mengelola likuiditas, aset ataupun utang perusahaan 

(Paranita, 2007). 

Menurut Sutopoyudo (2009), profitabilitas adalah faktor yang penting dalam 

menentukan apakah suatu isu sosial mendapatkan perhatian dari manajemen. Hal 

ini disebabkan karena biaya yang harus dikeluarkan serta hilangnya kesempatan 

untuk memperoleh laba dalam menanggapi isu sosial tersebut. Profitabilitas 

perusahaan juga berpengaruh terhadap kemampuan keuangan perusahaan untuk 

menjalankan aktivitas sosial yang merupakan subyek dari pengungkapan sosial.  

Menurut Scott (2009), perusahaan akan mengungkapkan info lebih ketika 

kemampuan menghasilkan labanya berada di atas rata-rata industri agar investor 

dan kreditur yakin bahwa perusahaan berada dalam persaingan yang kuat dan 

operasi perusahaan berjalan efisien. Yuniasih dan Wirakusuma (2007) juga 

membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan mempengaruhi kelengkapan 

voluntary disclosure.  

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk 

memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata 
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kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan 

untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.  

Tingkat kepemilikan institusional (salah satu komponen penting dalam 

pelaksanaan prinsip GCG) yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan 

yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi 

perilaku opportunistic manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang 

besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor 

manajemen (Arifin, 2005). Hal senada juga dikemukakan oleh Shleifer and 

Vishny (1986) bahwa institutional shareholders, dengan kepemilikan saham yang 

besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan 

(Novita dan Djakman, 2008). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H3: Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate 
Governance (GCG) akan meningkatkan nilai perusahaan pada 
saat profitabilitas perusahaan tinggi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

3.1 Populasi dan Sampel 

       Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi 

yang digunakan sebagai objek penelitian (Indriantoro dan Supono, 2002).  

       Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, dengan alasan perusahaan-perusahaan manufaktur lebih banyak 

mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai akibat 

dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode 

penelitian tahun 2007-2009. 

       Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan 

yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2007-2009 

2. Menyediakan laporan tahunan lengkap berturut-turut selama tahun 2007-

2009, baik secara fisik maupun melalui website www.idx.co.id atau pada 

website masing-masing perusahaan 

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian 
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4. Menggunakan Rupiah sebagai mata uang pelaporan 

 
 
 

3.2 Data Penelitian 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

penelitian diambil dari laporan tahunan perusahaan periode 2007-2009 yang telah 

diaudit dan dipublikasikan. Data diperoleh antara lain dari: 

a) Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id 

b) ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 

c) Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 

 
 
 
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang 

terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan instrumen penelitian berupa 

check list atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial.  

       Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, 

yaitu mempelajari catatan-catatan perusahaan yang diperlukan yang terdapat di 

dalam annual report perusahaan yang menjadi sampel penelitian seperti informasi 

pengungkapan CSR, ROA, kepemilikan manajerial, dan data lain yang diperlukan. 

Pengukuran kinerja CSR adalah melalui laporan kegiatannya, yaitu dengan 

metode content analysis yang merupakan suatu cara pemberian skor pada 
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pengukuran pengungkapan sosial laporan tahunan yang dilakukan dengan 

pengamatan mengenai ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam 

laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam laporan tahunan maka 

diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan 

maka diberi skor 1. Sedangkan pengukuran ROA dan prosentase kepemilikan 

manajerial menggunakan rumus yang telah ditetapkan.  

 
 
 
3.3 Variabel Penelitian 

       Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, 

variabel dependen, dan variabel pemoderasi.  

1. Variabel Independen 

       Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) sebagai 

variabel independen.  

       Informasi mengenai Corporate Social Responsibility (X1) berdasarkan 

standar GRI (Global Reporting Initiative), GRI terdiri dari 3 fokus 

pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. 

       Mengingat masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang melaporkan 

kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam bentuk sustainability 

reporting, maka penelitian ini pun terbatas hanya pada data-data yang terdapat 

dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan 
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antara perusahaan yang sudah membuat sustainability reporting dengan 

perusahaan yang belum membuatnya (Dahli dan Siregar, 2008). 

       Perhitungan CSR dilakukan dengan menggunakan variabel dummy yaitu: 

Skor 0: jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan 

Skor 1: jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan. 

       Indeks pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI (Global Reporting 

Initiative), yaitu sebagai berikut: 

1) Indikator kinerja ekonomi (economic performance indicator) 

2) Indikator kinerja lingkungan (environment performance indicator) 

3) Indikator kinerja tenaga kerja (labor practices performance indicator) 

4) Indikator kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) (human rights 

performance indicator) 

5) Indikator kinerja sosial (social performance indicator) 

6) Indikator kinerja produk (product responsibility performance indicator) 

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah Good Corporate 

Governance (X2). GCG diproksikan dengan kepemilikan manajerial. 

Pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan rumus: 

Kepemilikan Manajerial (KM):  

% kepemilikan saham oleh manajer, direktur, komisaris 
Jumlah saham beredar 
 
 

       Selain itu, corporate governance diukur dengan instrumen pemeringkatan 

yang dikembangkan oleh IICG (2003). Instrumen yang dikembangkan oleh 

IICG menghasilkan suatu konstruk yang disebut Corporate Governance 
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Perception Index (CGPI). CGPI mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi 

kaidah-kaidah implementasi good corporate governance. Komponen-

komponen (variabel-variabel) corporate governance yang masuk dalam 

instrumen yang dikembangkan oleh IICG (2003) adalah: 

1. Komitmen terhadap corporate governance 

2. Hak pemegang saham 

3. Tata kelola dewan komisaris 

4. Komite-komite fungsional (yang membantu tata kelola dewan 

komisaris) 

5. Peranan direksi 

6. Transparansi 

7. Hubungan dengan stakeholder 

Masing-masing item pertanyaan memiliki skala dari 0 (paling rendah kualitas 

corporate governancenya) sampai dengan 100 (paling tinggi kualitas 

corporate governancenya). 

2. Variabel Dependen 

       Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. 

       Nilai perusahaan disimbolkan dengan (Y). Salah satu alternatif yang 

digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan 

Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin (1967). Rasio ini 

merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar 
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keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi 

dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi 

daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika 

rasio Q di bawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik (Herawaty, 

2008). 

       Variabel ini diberi simbol Q. variabel ini telah digunakan oleh Herawaty 

(2008), Suranta dan Merdistuti (2004), Nurlela dan Islahuddin (2008), dan 

Kusumadilaga (2010). Perhitungan menggunakan rumus: 

Q = (EMV + D) 
       (EBV + D) 

 

Dimana : 

Q  :  nilai perusahaan 
EMV : nilai pasar ekuitas (EMV= closing price x jumlah saham yang 

beredar) 
D  :  nilai buku dari total hutang 
EBV :  nilai buku dari total ekuitas 
 
 

3. Variabel Pemoderasi 

       Variabel pemoderasi adalah variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan variabel 

dependen. Dalam penelitian ini profitabilitas digunakan sebagai variabel 

pemoderasi. 

         Profitabilitas (PRFT) merupakan variabel pemoderasi dalam penelitian 

ini, disimbolkan dengan (X3). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba (profit) pada periode tertentu. Penelitian sebelumnya 

menyebutkan bahwa ukuran profitabilitas yang digunakan berbeda-beda. 
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Hackston dan Milne (1996) menggunakan ukuran rata-rata dari Return On 

Equity (ROE), atau Return On Asset (ROA) lebih dari satu periode. Gray dkk 

(2001) menggunakan Net Earning Before Interest and Tax (NEBIT). 

Sembiring (2003) menggunakan gross profit margin sebagai proksi. 

Sembiring (2005) menggunakan proksi earning per share. Hossain dkk (2006) 

menggunakan proksi Net Profit Margin (NPMARGIN) dan Rate of Return of 

Assets (ROASSETS). 

       Profitabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan proksi Return On 

Asset (ROA). ROA dipilih karena merupakan alat yang dapat menggambarkan 

kemampuan profitabilitas perusahaan. ROA didapatkan dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur selama periode penelitian. ROA dapat dicari 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Return on Asset (ROA) = Laba Bersih Setelah Pajak   x  100% 
Total Asset 

 
 
 
3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi 

model yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Sehingga model tersebut 

dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi 

klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
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A. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2007). Model regresi yang baik adalah data yang 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk 

mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan 

analisis statistik non-parametrik one-sample kolmogorov-smirnov. 

B. Uji Multikolinieritas 

       Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau 

hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam 

model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas (Ghozali, 2007). Untuk menguji adanya 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar 

variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor 

(VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang 

berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih 

dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 

dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model 

adalah dapat dipercaya dan obyektif. 
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C. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. 

Dasar analisisnya adalah: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) akan mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi 

heteroskedastisitas 

D. Uji Autokorelasi 

       Sebagaimana dinyatakan dalam Priyatno (2010:87), autokorelasi 

adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi 
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bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1. Pengujian autokorelasi ini menggunakan Durbin Watson. 

Menurut Sunyoto (2010:110) jika angka DW berada diantara -2 dan +2, 

maka tidak terjadi autokorelasi. 

 
 
 
3.4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), 

nilai perusahaan dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai 

maximum, mean, dan standar deviasi. 

 
 
 
3.4.3 Analisis Regresi 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis 

statistik yaitu: 

1) Analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis) 

Y = α + β₁X₁ + e 

2) Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis) 

Y = c + b0 X1 + b1 X2 + e 

Y = c + b0 X1 + b1 X2 + b2 X3 + b3 X1X2X3 + e 
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  Keterangan: 

     Y  :   nilai perusahaan 
     c  :   konstanta 
     β₁ - β4 :   koefisien regresi 
     X1  :   Corporate Social Responsibility (CSR) 
     X2  :   Good Corporate Governance (GCG) 
     X3  :   profitabilitas 
     X1X2X3 :   interaksi antara CSR dan GCG dengan profitabilitas 

 E : error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam     
penelitian 

 
 

       Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis 

(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen) (Ghozali, 2006). Variabel perkalian antara CSR (X1), GCG 

(X2), dan profitabilitas (X3) merupakan variabel pemoderasi oleh karena 

menggambarkan pengaruh moderasi variabel profitabilitas (X3) terhadap 

hubungan CSR (X1) dan GCG (X2) serta nilai perusahaan (Y). 

 
 
 
3.5 Pengujian Hipotesis 

       Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk 

mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Ghozali, 2006). 

       Menurut Ghozali (2006) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. 
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Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima. 

A. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

       Menurut Ghozali (2006), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

B. Koefisien Determinasi 

       Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
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variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

       Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hipotesis dalam penelitian 

ini dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang 

bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Kesimpulan hipotesis dilakukan 

berdasarkan t-test.  

C. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

       Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan 

fit. Priyatno (2010:67) mengatakan bahwa uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah : 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka model regresi tidak fit (hipotesis ditolak). 

2. Jika F-hitung > F-tabel, maka model regresi fit (hipotesis diterima). 

       Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada 

output ANOVA dari hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance 

level 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis 

ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari IDX dan ICMD, diketahui bahwa 

perusahaan publik yang terdaftar berjumlah 393 perusahaan. Sampel dari 

penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dalam 

rentang tahun 2007-2009. Dipilihnya kelompok industri ini sebagai populasi 

dimaksudkan untuk menghindari bias yang disebabkan oleh efek industri 

(industrial effect), selain itu sektor manufaktur merupakan kelompok dengan 

jumlah emiten terbesar perusahaan dibandingkan dengan sektor lainnya. Sampel 

awal yang diperoleh berjumlah 193 perusahaan, namum setelah diseleksi 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka diperoleh sampel akhir sebanyak 34 

perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria yang telah ditentukan dalam BAB III. Penentuan sampel dapat dilihat 

pada table 4.1 dibawah ini. 
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Tabel 4.1 
Hasil Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009 
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan 
laporan keuangan lengkap secara berturut-turut 
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan 
variabel penelitian 
Perusahaan yang tidak menggunakan Rupiah sebagai mata uang 
pelaporan 
Sampel Penelitian 
Periode Penelitian 

193 
 

(129) 
 

(28) 
 

(2) 
34 
3 

Total Sampel 102 
 
 
 

       Data keuangan diperoleh melalui laporan keuangan dan laporan tahunan dari 

perusahaan sampel selama tahun 2007-2009, sehingga dilakukan 102 observasi.  

       Variabel-variabel yang diteliti dari perusahaan sampel meliputi ROA sebagai 

variabel moderasi, Tobins Q sebagai variabel dependen, serta indeks CSR dan 

proporsi kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Untuk menghitung 

nilai Tobins Q diperlukan data mengenai harga penutupan saham akhir tahun, 

jumlah saham beredar akhir tahun, total utang, dan total modal dari masing-

masing perusahaan sampel.   

 
 
 
4.2 Hasil Analisis Data 

       Hasil dari pengujian statistik deskriptif dari variabel Tobins Q, CSR, 

kepemilikan manajerial dan ROA dari tahun 2007-2009 disajikan dalam tabel 4.2. 
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 Tabel 4.2 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Tobins Q 102 .14000 7.82000 1.2893137 1.44428903 

CSR 102 .07692 .51282 .2755103 .12383565 

Persentase Kepemilikan 
Manajerial 

102 .00000 25.61000 5.1644510 7.92634876 

ROA 102 .00069 .42504 .0904652 .09103512 
Sumber: Data Sekunder Diolah Melalui SPSS 17, 2011  

 
 
 
Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2, didapatkan informasi sebagai berikut: 

       Variabel Tobins Q memiliki rentang nilai dari 0,14 hingga 7,82. Nilai 

terendah dimiliki oleh PT. Indo Kordsa Tbk pada tahun 2009, dan nilai tertinggi 

7,82 dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2009. Nilai rata-rata 

Tobins Q 1,2893 dan deviasi standarnya bernilai 1,44428. Tobins Q yang bernilai 

lebih dari 1 mempunyai arti bahwa perusahaan menghasilkan earning dengan 

tingkat return yang sesuai dengan harga perolehan aset-asetnya. 

       Variabel pengungkapan CSR memiliki rentang nilai dari 0,07692 hingga 

0,51282. Rentang nilai terendah dimiliki oleh PT. Kimia Farma Tbk pada tahun 

2007 dan PT. Pyridam Farma Tbk pada tahun 2009. Rentang nilai tertinggi 

dimiliki oleh PT. Bukit Asam Tbk pada tahun 2009. Nilai rata-rata dari variabel 

CSR 0,2755 dan deviasi standarnya bernilai 0,12384. Jika dilihat dari nilai rata-

rata variabel CSR, dapat diperoleh informasi bahwa rata-rata jumlah item yang 

diungkapkan oleh para emiten kurang lebih hanya 51 dari 102 item pengungkapan.  

       Variabel prosentase kepemilikan manajerial memiliki rentang nilai dari 0,00 

hingga 25,61. Prosentase kepemilikan terendah dimiliki oleh PT. Pan Brothers 
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Tbk pada tahun 2007 dan prosentase kepemilikan manajerial tertinggi dimiliki 

oleh PT. Lion Mesh Prima Tbk pada tahun 2009. Rata-rata prosentase 

kepemilikan manajerial menunjukkan angka 5,16445 dan deviasi standar 7,92635.  

       Variabel ROA memiliki rentang nilai dari 0,00069 hingga 0,42504. Nilai 

terendah dimiliki oleh PT. Dynaplast Tbk pada tahun 2007, sedangkan nilai 

tertinggi dimiliki oleh PT. Aneka Tambang Tbk tahun 2007. Nilai rata-rata ROA 

menunjukkan nilai 0,0907. Sedangkan standar deviasi menunjukkan nilai 0,09104. 

 
 
 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan 

dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisa yang tepat untuk 

dipergunakan dalam penelitian. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.  

 
 
 
4.3.1 Uji Normalitas 

       Uji Normalitas merupakan uji untuk mengetahui normalitas (normal atau 

tidaknya) faktor pengganggu et (error terms). Sebagaimana telah diketahui bahwa 

faktor pengganggu tersebut diasumsikan memiliki distribusi normal, sehingga uji t 

dan uji F dapat dilakukan. Untuk dapat menguji normalitas model regresi, 

penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test. Dari hasil 

perhitungan statistik, diperoleh hasil sebagai berikut: 
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 Tabel 4.3.1 
 

Hasil Uji Normalitas Data dengan Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Residual Pers 
1 

Residual Pers 
2 

Residual Pers 
3 

N 102 102 102 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 .0000000 .0000000 

Std. 
Deviation 

1.43776251 1.40310486 1.11476823 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .278 .224 .216 

Positive .278 .224 .216 

Negative -.232 -.214 -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.813 2.260 2.182 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
Sumber: Data Diolah Melalui SPSS 17, 2011 
 
 
 
Hasil uji normalitas pada Tabel 4.3.1 terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

Persamaan Regresi 1 sebesar 2,813,  Persamaan Regresi 2 sebesar 2,260, dan 

Persamaan Regresi 3 sebesar 2,182 atau ketiga persamaan tersebut memiliki 

signifikan pada 0,000 hal ini berarti data residual ketiga persamaan regresi 

terdistribusi tidak normal. 

 
 
 
4.3.2 Uji Multikolinearitas 

       Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yaitu variabel ROA, variabel 

pengungkapan CSR dan variabel kepemilikan saham manajerial. Multikolinearitas 

dapat diketahui dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai tolerance < 0,1 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 5, maka terjadi 
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multikolinearitas. Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) < 5, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 
 
 

 Tabel 4.3.2 
 

Hasil Uji Multikolinearitas  
  Tolerance VIF 

Persamaan 1 CSR (X1) 1.000 1.000 
Persamaan 2 KM (X2) 1.000 1.000 
Persamaan 3 CSR (X1) 0.926 1.080 
 KM (X2) 0.452 2.213 
 ROA (X3) 0.912 1.096 
 Moderasi (X1X2 X3) 0.438 2.282 

Sumber: Data Diolah Melalui SPSS 17, 2011 
 
 
 

Berdasarkan  tabel 4.3.2 dapat dilihat nilai tolerance semua variabel untuk 

tiga persamaan regresi lebih dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

kurang dari 5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi tersebut. 

 
 
 

4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

       Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mendeteksi terjadinya nilai relevan 

yang berbeda dari setiap varian variabel bebas yaitu pengungkapan CSR, 

kepemilikan saham manajerial dan variabel ROA dalam model regresi. Masalah 

heterokedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan Uji 

Spearman’s rho, yaitu mengkorelasikan nilai residual (unstandardized residual) 
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dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi < 0,05 

maka pada model regresi terjadi masalah heterokodestisitas. 

 
 
 

 Tabel 4.3.3 
Uji Spearman’s rho 

 N Signifikansi 
Persamaan 1 LnCSR (X1) 102 0.124 
Persamaan 2 LnKM(X2) 102 0.402 
Persamaan 3 LnCSR (X1) 

LnKM(X 2) 
LnROA (X3) 
Moderasi(X1X2 X3) 

102 
102 
102 
102 

0.133 
0.847 
0.001 
0.246 

Sumber: Data Diolah Melalui SPSS 17, 2011 

 
 
 

       Dari output correlation tabel 4.3.3, dapat diketahui bahwa persamaan 3 

ditemukan adanya masalah heterokodestisitas karena terdapat korelasi antara 

variabel LnROA dengan nilai residual persamaannya. Sedangkan untuk 

persamaan 1 dan persamaan 2 tidak terdapat korelasi antara variabel 

pengungkapan CSR dengan nilai residual persamaan sehingga tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas. 

 
 
 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi dimana unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi 

dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi lain. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan dengan 

pengujian terhadap nilai Durbin Watson (DW). Didapat nilai dl 1,61 dan du 1,174 
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untuk n = 102 dan k = 3 dari tabel statistika. Oleh karena DW hitung > du dan < 4 

– du, berarti tidak ada autokorelasi antar residual. 

 
 
 

    Tabel 4.3.4 
 

Hasil Uji Autokorelasi 
 R R² Durbin-Watson 

Persamaan 1 0.607 0.369 2.072 
Persamaan 2 0.095 0.009 2.217 
Persamaan 3 0.636 0.404 2.212 

Sumber: Data Diolah Melalui SPSS 17, 2011 

 
 
 

       Dari output di atas, didapat nilai DW yang dihasilkan dari ketiga persamaan 

regresi lebih dari nilai tabel DW yakni 1,174 dan lebih kecil dari 4-du (4-

1,174=2,826). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

terdapat masalah autokorelasi. 

 
 
 
4.4 Penormalan Data dengan Logaritma Natural 

       Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap semua variabel, ternyata asumsi 

normalitas data dan asumsi heteroskedatisitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, 

variabel dependen dan independen akan ditransformasikan menjadi bentuk 

logaritma natural (Ghozali, 2006). Persamaan regresinya menjadi LN Tobins = f 

(LN ROA, LN CSR, LN KM, dan Moderasi KM). 
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4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

       Tabel 4.4.1 menunjukkan hasil nilai signifikansi ketiga persamaan regresi 

lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi normal. 

 
 
 

Tabel 4.4.1 
Hasil Uji Kolmogorov –Smirnov Setelah Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Residual Pers 
1 

Residual Pers 
2 

Residual Pers 
3 

N 102 102 102 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 .0000000 .0000000 

Std. 
Deviation 

.74415054 .65497844 .58243787 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .144 .083 .081 

Positive .144 .083 .081 

Negative -.110 -.052 -.041 

Kolmogorov-Smirnov Z .855 .834 .814 

Asymp. Sig. (2-tailed) .429 .490 .521 
Sumber: Data Diolah Melalui SPSS 17, 2011 
 

 
 

4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

       Output SPSS pada Tabel 4.4.2 menunjukkan variabel LN ROA, LN CSR, dan 

LN KM mempunyai nilai VIF < 10, artinya data terbebas dari multikolinearitas. 
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Tabel 4.4.2 
Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi Data 

  Tolerance VIF 
Persamaan 1 LnCSR (X1) 1.000 1.000 
Persamaan 2 LnKM (X 2) 1.000 1.000 
Persamaan 3 LnCSR (X1) 0.951 1.051 
 LnKM (X 2) 0.214 4.681 
 LnROA (X3) 0.813 1.231 
 Moderasi(X1X2 X3) 0.216 4.625 

Sumber: Data Diolah Melalui SPSS 17, 2011 

 
 
 
4.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

       Tabel 4.4.3 dapat diketahui bahwa ketiga persamaan telah bebas dari masalah 

heterokedastisitas karena antara variabel independen dengan nilai residual pada 

masing-masing persamaan tidak terdapat korelasi. 

 
 
 

Tabel 4.4.3 
Uji Spearman’s rho Setelah Transformasi Data 

 N Signifikansi 
Persamaan 1 LnCSR (X1) 102 0.953 
Persamaan 2 Ln KM (X2) 102 0.384 
Persamaan 3 LnCSR (X1) 

Ln KM (X2) 
LnROA (X3) 
Moderasi(X1X2 X3) 

102 
102 
102 
102 

0.578 
0.626 
0.771 
0.755 

Sumber: Data Diolah Melalui SPSS 17, 2011 

 
 
 
4.4.4 Hasil Uji Autokorelasi 

       Tampilan output SPSS pada Tabel 4.4.4 menunjukkan nilai DW sebesar 

1,705. Didapat nilai dl 1,61 dan du 1,174 untuk n = 102 dan k = 3. Oleh karena 

DW hitung > du dan < 4 – du, berarti tidak ada autokorelasi antar residual. 
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Tabel 4.4.4 
Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data 

 R R² Durbin-Watson 
Persamaan 1 0.428 0.183 1.727 
Persamaan 2 0.133 0.018 1.796 
Persamaan 3 0.631 0.398 1.705 

Sumber: Data Diolah melalui SPSS 17, 2011 

 
 
 
4.5 Analisis Regresi 

       Berdasarkan uji asumsi klasik dari data yang telah ditransformasikan, 

diketahui bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. Oleh 

karena itu, data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis 

regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauhmana hubungan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis regresi 

dengan menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS), 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
 
 

Tabel 4.5 
Regresi Linear Sederhana 

Persamaan 1 
Variabel Koefisien Nilai 

Statistik t 
Nilai 

Probabilitas 
Keterangan 

Konstanta 
CSR (X1) 

-0.361 
-0.193 

-1.668 
-1.337 

0.099 
0.184 

- 
Tidak signifikan 

R² 
F-hitung 
Signifikansi 

=  0.018 
=  1.787 
=  0.184 

   

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
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       Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sederhana 

sebagai berikut: 

Y  =  -0,361 - 0,193 X1 + ε 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Konstanta sebesar -0,361 artinya jika pengungkapan CSR (X1) nilainya 

adalah 0, maka nilai perusahaan (Y) nilainya adalah -0,361. 

b) Koefisien regresi pengungkapan CSR (X1) sebesar -0,193, artinya jika 

pengungkapan CSR mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan (Y) 

akan mengalami peningkatan sebesar -0,193. Koefisien bernilai negatif 

artinya terdapat hubungan negatif antara pengungkapan CSR dengan nilai 

perusahaan. Dengan demikian, semakin naik pengungkapan CSR maka 

semakin turun nilai perusahaan. 

 
 
 

Tabel 4.5 
Regresi Linear Sederhana 

Persamaan 2 
Variabel Koefisien Nilai 

Statistik t 
Nilai 

Probabilitas 
Keterangan 

Konstanta 
GCG (X2) 

-0.177 
-0.121 

-2.636 
-5.603 

0.010 
0.000 

- 
Signifikan 

R² 
F-hitung 
Signifikansi 

=  0.239 
=  31.390 
=  0.000 

   

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 
 
 
       Dari tabel 4.5, maka dapat disusun persamaan regresi sederhana sebagai 

berikut : 

Y  =  -0,177 - 0,121 X2 + ε 
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Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

c) Konstanta sebesar -0,177 artinya jika kepemilikan saham manajerial (X2) 

nilainya adalah 0, maka nilai perusahaan (Y) nilainya adalah -0,177. 

d) Koefisien regresi variabel kepemilikan saham manajerial (X2) sebesar -0,121, 

artinya jika kepemilikan saham manajerial mengalami kenaikan 1%, maka 

nilai perusahaan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,121. Koefisien 

bernilai negatif artinya terdapat hubungan negatif antara kepemilikan saham 

manajerial dengan nilai perusahaan. Dengan demikian, semakin naik 

kepemilikan saham manajerial maka semakin turun nilai perusahaan. 

 
 
 

Tabel 4.5 
Regresi Linear Berganda 

Persamaan 3 
Variabel Koefisien Nilai 

Statistik t 
Nilai 

Probabilitas 
Keterangan 

Konstanta 
CSR (X1) 
GCG (X2) 
ROA (X3) 
Moderasi (X1X2) 

0.148 
-0.136 
-0.190 
0.172 
0.023 

0.570 
-1.150 
-4.506 
3.115 
2.271 

0.570 
0.253 
0.000 
0.002 
0.025 

- 
Tidak signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

R² 
F-hitung 
Signifikansi 

=  0.398 
=  16.043 
=  0.000 

   

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 
 
 
       Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y  =  0,148 - 0,136 X1 - 0,190 X2 + 0,172 X3 + 0,023 X1X2X3 + ε 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Konstanta sebesar 0,148 artinya jika pengungkapan CSR (X1), kepemilikan 

saham manajerial (X2), dan variabel ROA (X3) serta interaksi antara 

pengungkapan CSR, kepemilikan saham manajerial, dan variabel ROA 

(X1X2X3) nilainya adalah 0, maka nilai perusahaan (Y) nilainya adalah 0,148. 

b) Koefisien regresi pengungkapan CSR (X1) sebesar -0,136, artinya jika 

pengungkapan CSR mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan (Y) 

akan mengalami penurunan sebesar 0,136 dengan asumsi semua variabel 

independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terdapat 

hubungan negatif antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. 

Dengan demikian, semakin naik pengungkapan CSR maka semakin turun 

nilai perusahaan. 

c) Koefisien regresi variabel kepemilikan saham manajerial (X2) sebesar -0,190, 

artinya jika kepemilikan saham manajerial mengalami kenaikan 1%, maka 

nilai perusahaan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,190 dengan 

asumsi semua variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai 

negatif artinya terdapat hubungan negatif antara kepemilikan saham 

manajerial dengan nilai perusahaan. Dengan demikian, semakin naik 

kepemilikan saham manajerial maka semakin turun nilai perusahaan. 

d) Koefisien regresi variabel ROA (X3) sebesar 0,172, artinya jika profitabilitas 

mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,172 dengan asumsi semua variabel independen lain 

nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 
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antara profitabilitas dengan nilai perusahaan. Dengan demikian, semakin naik 

profitabilitas, maka semakin naik pula nilai perusahaan. 

e) Koefisien regresi variabel interaksi (X1X2X3) sebesar 0,023, artinya jika 

interaksi antara pengungkapan CSR, kepemilikan saham manajerial dan 

variabel ROA mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,023 dengan asumsi semua variabel 

independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara interaksi X1X2X3 dengan nilai perusahaan. Dengan 

demikian, semakin naik interaksi X1X2X3, maka semakin naik pula nilai 

perusahaan. 

 
 
 
4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi R² 

       Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Hasil analisis 

determinasi untuk persamaan 1 dari hasil analisis regresi linear sederhana pada 

tabel 4.5 menunjukkan bahwa R² sebesar 0,018 atau 1,8%. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase sumbangan pengaruh pengungkapan CSR terhadap variabel 

Tobins Q adalah 1,8%. Hal ini juga berarti bahwa variasi variabel pengungkapan 

CSR yang digunakan dalam model hanya mampu menjelaskan sebesar 1,8% 

variasi variabel Tobins Q, sedangkan sisanya sebesar 98,2% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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       Hasil analisis determinasi untuk persamaan 2 dari hasil analisis regresi linear 

sederhana pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa R² sebesar 0,239 atau 23,9%. Hal 

ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh kepemilikan saham 

manajerial terhadap variabel Tobins Q adalah sebesar 23,9%. Hal ini juga berarti 

bahwa variasi variabel kepemilikan saham manajerial yang digunakan dalam 

model hanya mampu menjelaskan sebesar 23,9% variasi variabel Tobin Q, 

sedangkan sisanya sebesar 76,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sedangkan untuk persamaan 3 

dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa R² 

sebesar 0,398 atau 39,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel Tobins Q adalah sebesar 39,8%. 

Hal ini juga berarti bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam 

model hanya mampu menjelaskan sebesar 39,8% variasi variabel Tobins Q, 

sedangkan sisanya sebesar 60,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 
 
 

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

       Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-bersama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.5 untuk regresi persamaan 1 

dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana sehingga hasil uji simultan 

persamaan tersebut sama dengan hasil uji parsial karena hanya ada satu variabel 
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independen dalam persamaan sedangkan tabel 4.5 untuk persamaan 2 dengan 

menggunakan regresi linear berganda yang didapat dari uji ANOVA. 

       Tabel 4.5 didapat F-hitung sebesar 1,787 dan tingkat signifikansinya 0,184 

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh pengungkapan CSR. Tabel 4.5 didapat F-hitung sebesar 31,390 

dan tingkat signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. 

Sedangkan pada Tabel 4.5, F-hitung sebesar 16,043 dengan tingkat signifikansi 

masing-masing 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

perusahaan dipengaruhi bersama-sama oleh pengungkapan CSR, kepemilikan 

saham manajerial, ROA serta interkasi antara pengungkapan CSR, kepemilikan 

saham manajerial dan ROA atau dengan kata lain, model regresi yang terbentuk 

adalah signifikan.  

 
 
 

4.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)  

       Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.6.3 
Hasil Uji Statistik t 

 Variabel Nilai 
Statistik t 

Nilai 
Probabilitas 

Kesimpulan 

Persamaan 1 CSR (X1) -1.337 0.184 Tidak 
Signifikan 

Persamaan 2 KM (X2) -5.603 0.000 Signifikan 
Persamaan 3 CSR (X1) 

 
KM (X 2) 
ROA (X3) 
Moderasi (X1X2X3) 

-1.150 
 

-4.506 
3.115 
2.271 

0.253 
 

0.000 
0.002 
0.025 

Tidak 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 

 
 
 

       Berdasarkan hasil Uji t yang disajikan dalam tabel 4.6.3 untuk persamaan 1, 

diperoleh nilai t-hitung sebesar -1,337 dengan signifikansi sebesar 0,184. Oleh 

karena signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi (α) = 5% atau 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Hipotesis 1 ditolak). Penelitian 

ini belum cukup sesuai dengan paradigma enlightened self-interest yang 

menyatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya 

akan dapat dicapai jika perusahaan juga memasukkan unsur tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat, paling tidak dalam tingkat yang minimal karena CSR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

       Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada tabel 4.6.3 untuk persamaan 2 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham manajerial (X2) memiliki nilai 

thitung sebesar -5.603 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas lebih 

kecil dari α  = 5 %. Dengan demikian, hasil perhitungan statistik menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel kepemilikan saham manajerial mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (Hipotesis 2 diterima). Hal ini 

sejalan dengan penelitian Nurlela dan Islahudin (2008) yang menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada 

akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan 

yaitu maksimalisasi nilai perusahaan yang terjadi karena adanya kontrol yang 

dimiliki. 

       Hasil perhitungan terhadap interaksi variabel antara X1X2X3 dengan 

menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,271 dengan tingkat signifikan sebesar 0,025 atau probabilitas lebih kecil 

dari α = 5%. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara 

parsial interaksi antara variabel X1X2X3 mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan (Hipotesis 3 diterima). Dengan demikian, profitabilitas 

(ROA) dalam penelitian ini dapat bertindak sebagai variabel pemoderasi dalam 

hubungan antara pengungkapan CSR dan kepemilikan saham manajerial 

(Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance) dengan nilai 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

        Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: 

1. Variabel CSR (Corporate Social Responsibility) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya bahwa  penerapan CSR di 

dalam perusahaan bukan merupakan faktor yang menentukan nilai 

perusahaan baik atau sebaliknya. Karena di dalam penelitian ini tidak 

berhasil menjawab H1 yaitu praktik CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Kualitas pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar 

di BEI untuk tahun 2007-2009 sangat rendah dan belum mengikuti standar 

yang dikeluarkan oleh GRI. Dengan demikian kualitas pengungkapan CSR 

di dalam perusahaan menjadi faktor yang menyebabkan praktik CSR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini tidak sesuai dengan 

paradigma enlightened self-interest yang menyatakan bahwa stabilitas dan 

kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya akan dapat dicapai jika 

perusahaan juga memasukkan unsur tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat paling tidak dalam tingkat yang minimal. Dengan demikian, 

hipotesis 1 dalam penelitian ini, ditolak.  
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2. Variabel GCG (Good Corporate Governance) yang diproksikan dengan 

kepemilikan manajerial (insider ownership) berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai t-hitung pada 

hasil regresi linear sederhana yang signifikan. Insider ownership dapat 

menyebabkan munculnya benefit maupun cost bagi perusahaan karena 

dapat memberikan dampak pada perilaku pihak manajemen. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Nurlela dan Islahudin (2008) yang menemukan 

bahwa kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi jalannya 

perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan 

yang terjadi karena adanya kontrol yang dimiliki. Dengan demikian, 

hipotesis 2 dalam penelitian yang menyatakan bahwa pengungkapan GCG 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, diterima.  

3. Variabel profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dapat memperkuat 

hubungan CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan 

MRA yang menghasilkan nilai t-hitung yang signifikan. Semakin tinggi 

profitabilitas maka semakin besar laba yang dialokasikan untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengungkapan GCG 

dalam laporan tahunan suatu perusahaan. Dengan demikian hipotesis 3 

dalam penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas sebagai variabel 

pemoderasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengungkapan CSR 

dan GCG dengan nilai perusahaan, diterima. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi. 

1. Penelitian item pengungkapan CSR bersifat subyektif, menurut  

pandangan peneliti, mungkin akan didapat hasil yang berbeda dari peneliti 

sebelumnya 

2. Mekanisme GCG yang dilibatkan dalam penelitian ini hanyalah 

mekanisme kepemilikan manajerial karena keterbatasan data lainnya, oleh 

karena itu belum mewakili mekanisme GCG secara seutuhnya 

3. Dalam penelitian ini CSR sebagai variabel independen tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

4. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya dari perusahaan 

manufaktur yang berjumlah 34 dengan tahun pengamatan pada tahun 

2007-2009 

5. Subyektifitas dalam menilai luas pengungkapan. Hal ini terjadi karena 

setiap pembaca melihat pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan tata 

kelola perusahaan yang baik diungkapkan perusahaan dari sudut pandang 

yang berbeda-beda. 
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5.3 Rekomendasi 

       Berdasarkan hasil analisis perusahaan serta beberapa kesimpulan dan 

keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui 

hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 

1.  Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi kinerja keuangan dan 

proksi GCG yang lain, misalnya: leverage, ukuran perusahaan, dewan 

komisaris, komite audit, dan lain-lain 

2.  Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan seluruh perusahaan 

dengan sampel yang lebih banyak dan tahun pengamatan yang lebih lama 

3.  Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain dalam 

menentukan luas pengungkapan sebagai bahan pemeriksaan kembali 
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