
PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS 

SEBAGAI VARIABEL MODERATING 

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERCATAT DI BEI) 

 

Disusun Oleh: 

TIARA CHYNTIA DEWI 

NIM. 155020201111102 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  

Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN 

JURUSAN MANAJEMEN 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBARPENGESAHAN 

Skripsi denganjudul : 

"PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 
PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi 

Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEl)" 

Yang disusun oleh: 

Nama : Tiara Chyntia Dewi 

NIM : 155020201111102 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 

Jurusan 

Konsentrasi 

: Manajemen 

: Keuangan 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Februari 2019 dan 
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima. 

1. Dr. Sumiati, SE., MSi, CSRS., CFP. 
NIP: 19590731 1986012001 
(Dosen Pembimbing) 

2. Prof. Dr. Drs. Ubud Salim, MA. 
NIP: 19480810 197803 1 002 
(Dosen Penguji 1) 

3. Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM., CFP. 
NIP: 196109232006042001 
(Dosen Penguji 2) 

Malang, 5 Maret 2019 
Ketua Program Studi S 1 Manajemen, 

Dr. Siti Aisjah, SE., MS. CSRS.,CFP. 

NIP: 19601111198601 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama lengkap : Tiara Chyntia Dewi  

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 28 September 1997  

Jenis kelamin : Perempuan 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Agama : Islam 

Status : Belum menikah 

Identitas : KTM dengan NIM 155020201111102 

Alamat : Villa Taman Bandara Blok F5 no. 19, Tangerang. 

Alamat di Malang : Jalan MT. Haryono no. 35 Ketawanggede, Malang. 

Nomor HP : 08156187388 

E-Mail                                  : tchyntiadewi3@yahoo.com  

Riwayat Pendidikan             : 

 

Pengalaman Organisasi:  

- Osis SMPN 224 Jakarta   : Sekertaris I (2011) 

- Karya Ilmiah Remaja   : Staff Umum (2012) 

- HMJM FEB UB   : Staff Magang Bendahara (2015) 

- Young On Top Malang   : Anggota Love Donations (2016) 

- FEB Bergerak    : Volunteer (2017) 

- Rumah Belajar Polehan   : Volunteer (2018) 

 

Pengalaman Kepanitiaan: 

- Panitia Utama Pelaksana Pemilihan OSIS SMPN 224 Jakarta (2014) 

- Staff Divisi Humas kegiatan Love Donations oleh Young On Top Malang 

(2016) 

- Koordinator Panitia Lokal Pemilwa UB (2016) 

- Ketua Divisi Marketing Sparkling Ecora FEB UB (2017) 

- Staff Divisi Humas Management Edutainment (2017) 

Pengalaman Bekerja:  

- Tenaga magang Divisi Pelaksanaan Resolusi Bank di Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) Jakarta.  

No Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun 

1. Perguruan Tinggi  Universitas Brawijaya 2015 - sekarang 

2. SMA SMAN 33 Jakarta 2012 – 2015 

3. SMP SMPN 224 Jakarta 2009 – 2012 

4. SD SDS Mentari 2003 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
i 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di BEI)”. Shalawat serta salam senantiasa 

kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua 

selaku umatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam 

memperoleh gelar Sarja Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian ini merupakan sebuah karya dasar 

yang peneliti dapat lakukan dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang telah peneliti 

pelajari selama ini. 

Selama proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari kekurangan dan 

kerterbatasan yang peneliti miliki, meskipun segala kemampuan telah dikerahkan 

tetapi peneliti masih merasakan banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga bermanfaat bagi 

segala pihak yang membutuhkan. 

 

Malang, 6 Febuari 2019 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak luput dari 

berbagai kendala dan rintangan. Namun, berkat adanya bimbingan, bantuan, dan 

dukungan dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut mampu peneliti atasi. Oleh 

karena itu, dengan segala rasa hormat, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

2. Dr. Sumiati, SE., M.Si, CSRS., CFP. selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan perhatian 

yang baik hingga skripsi ini terselesaikan dengan lancar. 

3. Dr. Siti Aisjah, SE.,MS.,CSRS.,CFP. selaku KPS S1 Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

4. Prof. Dr. Drs. Ubud Salim, MA. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu 

Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya dan selaku Dosen Penguji-1. 

5. Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM., CFP. selaku Dosen Penguji-2 yang 

telah memberikan perhatian terhadap terselesaikannya penelitian ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah mendidik, membimbing, dan 

memberikan bekal ilmu pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

7. Rekan kerja di LPS yang telah memberikan motivasi dan semangat serta 

dukungan dalam doa kepada peneliti. 

8. Teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu yang telah berjasa menemani proses perkuliahan dan penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Bapak Tarlim dan Ibu Sulastri selaku Orang Tua yang selama ini telah 

memberikan dukungan baik secara moril dan materil, sehingga peneliti 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih sekali lagi peneliti ucapkan, semoga Allah SWT membalasa 

segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Amiin Ya Rabbal 

Alamiin. 

 

Malang, 6 Februari 2019 

 

Peneliti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

“PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN 

PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING” 

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG 

TERCATAT DI BEI) 

 

Oleh: 

Tiara Chyntia Dewi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Sumiati, SE., M.Si, CSRS., CFP. 

 

ABSTRAK 

Saat ini investor mulai peduli terhadap konsep pengelolaan lingkungan, hal 

ini disebabkan karena Corporate Social Responsibility dinilai sangat penting dalam 

rangka membangun bisnis yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. Sampel pada 

penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2012-

2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yang bertujuan mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sebanyak 8 perusahaan. Data 

dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan serta 

website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan regresi linear 

berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara CSR terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan 

Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan CSR 

terhadap Nilai Perusahaan .  

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility , Nilai Perusahaan, Profitabilitas 
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ABSTRACT 

Currently, investors are starting to care about the concept of environmental 

management, because Corporate Social Responsibility is considered very 

important for company to build Sustainable Business. The aims of this research are 

to know the influence of CSR to firm value and the influence of Profitability as the 

moderating variable in relations between CSR and firm value. This research sample 

is CSR disclosure on banking sector in 2012-2015. The type of research is 

explanatory research that aims to find out the relationship between two or more 

variables. The sampling technique used was a purposive sampling technique and 

There are 8 companies which fulfilling criterion as this research sample. Data is 

collected from annual reports and company sustainability reports and the 

Indonesia Stock Exchange website. Data analysis techniques using multiple linear 

regression with SPSS program. The result of this study indicates that the effect of 

CSR on firm value was significant, but profitability as the moderating variable in 

relation between CSR and firm value was not significant. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Firm Value, Profitability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya keberadaan sebuah perusahaan dinilai dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti  memperluas lapangan pekerjaan dan 

menyediakan produk dan jasa yang kita butuhkan. Dibalik keuntungan yang 

diberikan tersebut, ternyata perusahaan juga menimbulkan berbagai permasalahan 

sosial dan lingkungan. Polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, serta 

pemaksaan jam kerja yang berlebihan merupakan beberapa contoh kasus yang telah 

terjadi akibat adanya pengoperasian perusahaan yang tidak beretika (Hadi, 2011). 

Perkembangan pembangunan dan teknologi saat ini menyebabkan aktivitas 

operasional perusahaan semakin kompleks, sehingga tuntutan terhadap perusahaan 

juga semakin besar (Nurwahidah, 2016).  

Perusahaan yang baik akan memfokuskan perhatiannya pada tiga aspek 

Triple Bottom Line yaitu finansial (profit), masyarakat (people), dan lingkungan 

(planet). Hal ini disebabkan karena setiap perusahaan tidak mungkin terlepas dari 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apabila sebuah perusahaan hanya 

memperhatikan sisi keuangan dan mengabaikan lingkungan sekitarnya, maka akan 

mendapatkan penolakan dari masyarakat. Oleh sebab itu, faktor keuangan saja 

dinilai tidak cukup untuk menjamin perusahaan tumbuh dan berkembang secara 

berkelanjutan (RikaNurlela dan Islahudin, 2008). 

Corporate Social Responsibility (CSR) sangat berkaitan erat dengan konsep 

sustainability perusahaan. CSR didefinisikan sebagai sebuah tanggung jawab 
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perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk senantiasa berprilaku etis, 

berusaha meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang 

mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kemudian bertujuan 

mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Yusuf, 2007). Beberapa waktu 

belakangan ini Corporate Social Responsibility telah menjadi isu yang cukup 

sentral khususnya bagi perusahaan yang ingin tetap eksis dan dapat diterima oleh 

masyarakat. Tren pelaksanaan CSR di Indonesia dapat dilihat dari jumlah peserta 

ISRA yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

 
Gambar 1.1 Trend Peserta ISRA (sra.ncsr-id.org, yang telah diolah) 

Indonesia Sustainability Report Award (ISRA) adalah kompetisi rutin 

tahunan dimana perusahaan harus melaporkan aktivitas tanggung jawab sosialnya 

ke dalam sebuah laporan sistematis berstandar Global Reporting Initiative (GRI). 

Kesadaran akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial menjadi tren 

seiring dengan meningkatnya kepedulian investor terhadap lingkungan sosial, yang 

kemudian melahirkan beberapa aturan mengenai CSR. 
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Beberapa negara telah memasukkan CSR ke dalam hukum perseroannya, 

salah satunya adalah Act of United Kingdom yang meminta laporan keuangan 

perusahaan untuk menyertakan informasi terkait kebijakan perusahaan tentang 

masalah lingkungan, karyawan, dan masalah sosial lainnya. Selain itu, hukum 

perseroan di China mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan moral sosial, 

etika bisnis komersial dan menjalankan tanggung jawab sosial dalam melakukan 

kegiatan operasinya (Helen dan Raymond, 2015:4).  

Penerapan CSR di Indonesia juga diatur oleh hukum yang berlaku, tertulis 

secara nyata pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), 

(3), dan (4), yang berbunyi sebagai berikut : 

a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 

dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan; 

b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; 

c) Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat 1 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur 

dengan peraturan pemerintah. 

 

Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 

huruf b menegaskan kembali bahwa setiap penanam modal wajib melakukan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi keras akan dibebankan kepada setiap 

penanam modal yang tidak melaksanakan praktik tanggung jawab sosial sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, adanya landasan hukum yang 

mengikat menyebabkan praktik pelaksanaan tanggung jawab sosial harus dilakukan 

secara merata pada seluruh sektor bisnis, termasuk sektor keuangan khususnya 

perbankan. 
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Gambar 1.2 Penerbit Laporan Keberlanjutan (ojk.go.id, 2017) 

Pada gambar 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan perbankan yang 

menerbitkan laporan keberlanjutan masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan 

Corporate Social Responsibility pada sektor perbankan sering dianggap tidak 

penting. Mengingat bahwa perbankan tidak memiliki dampak yang signifikan 

terhadap lingkungan apabila dibandingkan dengan sektor lainnya seperti 

manufaktur dan pertambangan. Meskipun demikian, perbankan memegang peranan 

penting pada perekonomian suatu negara. Krisis pada tahun 2008 telah menyoroti 

kebutuhan untuk mengintegrasikan konsep CSR  ke dalam industri perbankan 

(Lenka dan Jinri, 2014).  

Lentner, et al. (2014) menyatakan bahwa setelah terjadinya krisis, institusi 

keuangan di negara maju mencari jalan keluar untuk memperbaiki kondisi 

perekonomiannya dimulai dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan cara terlibat 
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kembali dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan 

atau CSR (Pomering dan Dolnicar, 2009). Efek positif yang diakibatkan tidak bisa 

langsung dirasakan, tetapi dapat dilihat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, 

pengimplementasian konsep CSR lebih dipandang untuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat dengan cara memperbaiki reputasi perusahaan maupun 

sektor keuangan secara keseluruhan.  

Bank juga memiliki tanggung jawab secara  tidak langsung kepada 

lingkungan sosial apabila mereka menyalurkan dana kepada perusahaan yang 

bermasalah, seperti perusahaan yang menyebabkan polusi pada lingkungan, 

memproduksi barang yang tidak aman serta melanggar hak asasi manusia (Idowu 

dan Filho, 2009). Tidak hanya itu, Bank juga mengkonsumsi sumber daya yang 

cukup besar, seperti kertas dan energi yang cukup banyak (Branco and Rodrigues, 

2006). Untuk itu, bank perlu mengintegrasikan CSR sebagai strategi usahanya. 

McDonald dan Lynette (2015) mengkategorikan fokus aktivitas tanggung 

jawab sosial pada bank ke dalam 3 kelompok, yaitu: pemangku kepentingan 

(konsumen, komunitas, dan karyawan), dimensi (sosial dan lingkungan), serta tema 

tertentu (kesehatan, pendidikan, dan pengembangan komunitas). Bank-bank di 

India memfokuskan keterlibatan CSR mereka pada kepuasan pelanggan, 

pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pertumbuhan  ekonomi yang seimbang 

(Narwal, 2007).  Penelitian Branco and Rodrigues (2006)  menemukan bahwa bank 

lokal dan asing di Ghana lebih memperhatikan pengungkapan eksternal yang 

mencakup keterlibatan CSR dalam pendidikan, pengembangan olahraga, dan 

kesehatan.  
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Bank Indonesia telah melaksanakan program CSR secara berkelanjutan 

selama 10 tahun terakhir yang bertujuan kepada pemberdayaan masyarakat.  CSR 

yang dilakukan BI diharapkan mampu memperbaiki kehidupan ekonomi 

masyarakat khususnya strata menengah ke bawah, membantu program pemerintah 

dalam membangun SDM yang kompeten, serta meningkatkan dan memelihara 

ekosistem melalui kolaborasi dengan publik (bi.go.id, 2016).  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR 

oleh bank bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak 

(McDonald dan Lynette, 2015:22), yang pada jangka panjang dilakukan untuk 

memperbaiki reputasi Perbankan di mata publik. Praktik CSR pada perbankan juga 

dilakukan untuk memenuhi kewajiban sesuai hukum yang berlaku, serta diharapkan 

mampu mendukung program pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan 

sosial lingkungan yang ada. Pada dasarnya, pelaksanaan CSR tidak hanya tentang 

beramal dan melindungi lingkungan saja, tetapi juga memiliki berbagai bentuk 

lainnya. Pelaksanaan CSR sudah  tidak lagi dinilai sebagai biaya (cost) yang mampu 

mengurangi profit perusahaan, tetapi merupakan investasi sosial (Erni, 2007).  

Hasil survei Nielsen tahun 2014 tentang perilaku konsumen dalam 

mengkonsumsi produk dan jasa mengatakan bahwa 6 dari 10 konsumen Indonesia 

(64%) bersedia membayar lebih ketika membeli barang dan jasa dari perusahaan 

yang memiliki komitmen kepada tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

Konsumen cenderung melihat added value yang ditawarkan ketika ingin membeli 

suatu produk dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa produk dan jasa tersebut akan 

semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan akan diminati oleh investor 
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(nielsen.com, 2015). Dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR berpengaruh terhadap 

profitabilitas, artinya dengan melakukan CSR maka perusahaan akan mengeluarkan 

biaya tambahan. Jadi, tingkat profit perusahaan akan menurun namun citra 

perusahaan akan semakin baik, kemudian loyalitas konsumen dari waktu ke waktu 

akan makin tinggi. Seiring dengan meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu 

yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin meningkat juga. Pada 

akhirnya dengan pelaksanaan CSR tersebut dapat meningkatkan profitabilitas.  

Profitabilitas menggambarkan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang, sehingga profitabilitas dapat menjadi daya tarik sebuah perusahaan 

dibandingkan kompetitornya. Kasmir (2010:196) mengatakan bahwa profitabilitas 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Apabila pihak 

manajemen mampu mengelola perusahaannya dengan baik, maka biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin kecil. Akibatnya, laba yang dihasilkan 

akan menjadi lebih besar sehingga banyak investor yang tertarik untuk membeli 

saham pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, besar atau kecilnya laba ini dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility juga dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. Melalui CSR artinya perusahaan  juga memberikan sinyal kepada 

investor bahwa perusahaan memiliki komitmen jangka panjang. Persepsi komitmen 

ini mengarahkan pada kepercayaan investor yang lebih kuat. Kepercayaan investor 

yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak investasi yang selanjutnya berpotensi 

untuk meningkatkan nilai perusahaan atas laba per saham (Starovic, 2016:101). 
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Nilai perusahaan dianggap sangat penting sebab menggambarkan kinerja 

perusahaan yang mampu mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. 

Adanya peningkatan nilai perusahaan, semakin membuat investor tertarik untuk 

menanamkan dananya pada perusahaan tersebut, sehingga pasar (investor) percaya 

tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan 

di kemudian hari (Khoiriyah, 2014).   Selain nilai perusahaan, agar tercapainya 

perkembangan maka para investor perlu mengkaji pentingnya melakukan 

optimalisasi sumber daya perusahaan. Tujuan utamanya adalah dapat menghasilkan 

kinerja perusahaan yang positif baik dari sisi finansial maupun non finansial 

(Yahya, 2018:3). 

Kinerja perusahaan perlu diukur sebagai acuan untuk mengambil keputusan, 

baik oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan (Rizki, 2013). Adanya suatu 

ukuran kinerja yang jelas memberikan dasar bagi stakeholder untuk mengambil 

keputusan berdasarkan data strategis perusahaan dan investasi. Kinerja keuangan 

merupakan salah satu faktor yang dapat menunjukkan seberapa baik suatu 

organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Yahya, 2018:3). Rasio keuangan 

merupakan alat ukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio tersebut dapat 

menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah membuktikan penggunaan 

perhitungan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan antara lain ialah Kusumadilaga (2010). Penelitian tersebut 

menggunakan rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return on Assets 

(ROA), sedangkan nilai perusahaan diproyeksikan dengan Tobin’s Q. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa uji kelayakan model (uji F) dikatakan layak 

(Fit). Dikatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh secara signifikan terhadap 

nilai perusahaan, tetapi profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat 

mempengaruhi hubungan CSR dengan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan banyak 

perusahaan sampel yang menganggarkan dana CSR cukup rendah meskipun tingkat 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan tergolong besar. Jadi, profitabilitas tidak 

dapat memperkuat pengaruh hubungan CSR dan nilai perusahaan. 

Setianingrum (2015) juga telah melakukan penelitian menggunakan rasio 

profitabilitas sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan yang di proyeksikan 

dengan Return on Equity (ROE), sedangkan nilai perusahaan diproyeksikan dengan 

Tobin’s Q. Penelitian ini menyebutkan bahwa bahwa Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang disebabkan oleh 

kecenderungan investor dalam membeli saham, rendahnya pengungkapan CSR, 

sulitnya mengukur variabel CSR, serta banyaknya perusahaan sampel yang 

termasuk kategori perusahaan impresif (tebar pesona). Disisi lain, profitabilitas 

memoderasi hubungan CSR dan nilai perusahaan. Semakin banyak CSR yang 

diungkapkan maka akan meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Akibatnya, 

laba perusahaan, citra perusahaan dan harga saham juga meningkat. Peningkatan 

harga saham akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Kesimpulannya, 

semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin banyak 

pengungkapan CSR yang dilakukan. Dengan kata lain, CSR dapat meningkatkan 

nilai perusahaan pada saat profitabilitas meningkat. 
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Penelitian yang lain juga telah dilakukan oleh Puspaningrum (2014). 

Penelitian tersebut menggunakan rasio profittabilitas yang diproyeksikan dengan 

Retun on Assets (ROA). Sedangkan nilai perusahaan di proyeksikan dengan Tobin’s 

Q.   Penelitian ini mengatakan bahwa CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai variabel pemoderasi juga tidak 

dapat memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

banyaknya perusahaan pertambangan yang yang tergolong perusahaan ekonomis 

(pelit). 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio profitabilitas akan diproyeksikan dengan Return on Asset (ROA) 

sementara nilai perusahaan akan di proyeksikan dengan Price to Book Value (PBV). 

Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan hasil antara penelitian Kusumadilaga  

(2010) dan Puspaningrum (2014), padahal kedua penelitian tersebut sama – sama 

menggunakan Return on Asset (ROA). Perbedaan ini menimbulkan ketertarikan 

lebih dalam untuk meneliti kembali terkait Return on Asset  (ROA). Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, nilai perusahaan akan diproyeksikan dengan PBV. 

Penggunaan PBV dinilai cocok untuk menghitung investasi saham pada sektor 

perbankan karena nilai buku yang tertera pada bank adalah suatu indikator dalam 

penilaian intrinsik. Hal ini disebabkan karena aset-aset perbankan banyak yang 

berbentuk obligasi dan commercial loans.  

Return on Asset (ROA) berfungsi mengukur keefektivitasan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki (Wardiah, 

2013).  Semakin tinggi rasio ROA yang dihitung, berarti semakin efisien 
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penggunaan aktiva maka kenaikan laba bersih bank tersebut juga semakin tinggi. 

Apabila rasio ROA rendah maka bank dianggap tidak mampu mengelola asetnya 

untuk menghasilkan laba, sehingga tidak dapat menarik investor karena tingkat 

pengembalian yang rendah. Laba yang rendah akan menghambat pertumbuhan 

modal bank, padahal kecukupan modal bank berpengaruh penting pada kemampuan 

bank dalam mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Apabila ROA suatu bank 

rendah, maka kualitas tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh bank yang 

berkaitan perlu dipertanyakan. Batas minimum ROA telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia yakni sebesar 1% dalam Surat Ketetapan BI No. 23/67/KEP/DIR/1991 

(Djamilah dan Surenggono, 2017:2). 

Price to Book Value (PBV)  merupakan salah satu alat ukur nilai perusahaan 

yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor untuk 

menentukan saham mana yang akan dibeli. Semakin tinggi nilai PBV suatu 

perusahaan, maka artinya pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut di masa 

yang akan datang (Sorongan dan Yatna, 2018:1). Selain itu, PBV dapat  membantu 

para investor dalam menilai apakah saham tersebut over value atau under value. 

Sehingga variabel ini menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. 

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan perbankan 

yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Alasan mengambil 

periode penelitian tersebut adalah karena jumlah perusahaan perbankan yang 

menerbitkan laporan keberlanjutan pada periode tersebut mengalami peningkatan. 

Sementara itu, dipilihnya perusahaan perbankan sebagai objek penelitian 

disebabkan karena dari 23 penelitian terdahulu hanya ada 1 penelitian yang meneliti 
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objek yang sama. Minimnya penelitian mengenai CSR perbankan di Indonesia ini 

menimbulkan ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Corporate Social Responsibility (variabel independen) dan profitabilitas (variabel 

pemoderasi) terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan perbankan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul skripsi yang diambil adalah 

“Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris 

pada Perusahaan Perbankan yang tercatat di BEI)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan Nilai Perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan yang dimoderasi oleh 

Profitabilitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Nilai Perusahaan 

2. Mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan tambahan 

pengetahuan di bidang manajemen keuangan karena berkaitan dengan nilai 

perusahaan, profitabilitas dan Corporate Social Responsibility  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada  

manajemen perusahaan terkait pengungkapan Corporate Social 

Responsibility yang baik dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.  

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pentingnya 

Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility sebagai bahan dasar 

pertimbangan keputusan berinvestasi. 

c. Bagi Penelitian Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan serta tambahan 

referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas dalam tabel dibawah ini, 

sebab penelitian saat ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Tabel berikut 

menggambarkan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian saat ini.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No. Penelitian 

Terdahulu/judul 

Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Rimba 

Kusumadilaga  

(2010),  

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

dengan 

profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

 

1. CSR 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. Profitabilitas 

sebagai 

variabel 

moderating 

tidak dapat 

mempengaruhi 

hubungan 

pengungkapan 

CSR dan nilai 

perusahaan 

3. Terdapat 

perbedaan luas 

pengungkapan 

CSR periode 

sebelum dan 

sesudah 

berlakunya UU 

No. 40 Tahun 

2007 tentang 

Perseroan 

Terbatas. 

 

 

 

 

 

1. Pengambil-

an sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

2. Mengguna-

kan analisis 

regresi 

linear  

3. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

4. Variabel 

yang diteliti 

memiliki 

persamaan, 

yakni: CSR 

dan ROA 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia  

2. Periode 

penelitian 

yang 

digunakan 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2006 

dan 2008.  

3. Alat ukur 

nilai 

perusahaan 

menggunakan 

Tobin’s Q 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
2. Kamaludin (2010), 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap 

profitabilitas dan 

reputasi perusahaan 

(Studi Empiris pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

1. Tingkat 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial 

berpengaruh 

terhadap ROA 

perusahaan high 

profile tetapi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

perusahaan low 

profile 

2. Tingkat 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial 

berpengaruh 

terhadap ROE 

perusahaan high 

dan perusahaan 

low profile. 

 

 

1. Variabel yang 

diteliti 

memiliki 

persamaan, 

yakni: CSR 

dan ROA 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Adanya variabel 

lain yang diteliti 

seperti ROE dan 

harga saham 

2. Objek penelitian 

terdahulu adalah 

perusahaan yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

3. Periode 

penelitian yang 

digunakan 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2008-2009  

3. Febi Susanti, 

Fenny Marietza dan 

Rini Indriani 

(2010), The 

Influence Of 

Corporate Social 

Responsibility to 

Film Value With 

Profitability and 

Leverge As 

Moderating 

Variable 

1. CSR berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

(Tobins'Q) 

secara positif. 

2. Profitabilitas 

yang diproyeksi-

kan dengan ROA 

tidak 

memoderasi 

pengaruh 

tanggung jawab 

sosial perusahaan 

(CSR) terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Leverage yang 

menggunakan 

DER tidak 

memoderasi 

pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) terhadap 

nilai perusahaan. 

 

 

 

 

1. Variabel yang 

diteliti 

memiliki 

persamaan, 

profitabilitas, 

CSR dan nilai 

perusahaan 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

2. Periode 

penelitian yang 

digunakan 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2008-

2010 

3. Profitabilitas di 

proyeksikan 

dengan Tobins 

Q 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

 

4. Dewi Winarti dan 

Moch Imron 

(2012), Pengaruh 

Penerapan CSR dan 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Ukuran Perusahaan 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

1. CSR dan GCG 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan . 

2. Ukuran 

perusahaan juga 

tidak bisa 

memoderasi 

hubungan CSR 

dan GCG 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

1. Variabel yang 

diteliti 

memiliki 

persamaan, 

yakni: CSR 

dan PBV 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

 

 

 

 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang tercatat di 

BEI. 

2. Adanya 

variabel 

tambahan yang 

diteliti yakni 

GCG dan 

ukuran 

perusahaan 

3. Periode 

penelitian 

terdahulu tahun 

2009-2012.  

5. Putri Yuliana 

Mandasari, 

Kamaliah dan 

Rheny Afriana 

Hanif (2013), The 

Influence Of 

Corporate Social 

Responsibility to 

Film Value With 

Profitability and 

Leverge As 

Moderating 

Variable 

1. Corporate 

Social 

Responsibility 

memiliki 

pengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan 

2. Profitabilitas 

memoderating 

pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan. 

3. Leverage tidak 

memoderating 

pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan. 

1. Variabel yang 

diteliti 

memiliki 

persamaan, 

yakni CSR, 

nilai 

perusahaan 

dan 

profitabilitas 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

 

 

 

 

 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang tercatat di 

BEI periode 

2010-2012 

2. Adanya 

variabel 

tambahan yang 

diteliti yakni 

Leverage 

3. Profitabilitas di 

proyeksikan 

dengan ROE 

dan Nilai 

perusahaan di 

proyeksikan 

dengan Tobin’s 

Q 
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6. Okta Prastika 

Pratomo Putri 

(2014), Peran 

Profitabilitas 

Sebagai 

Moderating 

Variable dari 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Empiris Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

 

1. CSR tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Profitabilitas tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

hubungan CSR 

terhadap nilai 

perusahaan. 

1. Variabel yang 

diteliti 

semuanya 

sama 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang tercatat di 

BEI. 

2. Periode 

penelitian 

sebelumnya 

ialah 2010-

2012.  

 

 

7. Yustisia 

Puspaningrum, 

(2014), Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility dan 

Kepemilikan 

Manajerial terhadap 

Nilai Perusahaan 

dengan 

Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan 

sebagai Variabel 

Moderating (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Pertambangan di 

Bursa Efek 

Indonesia)  

1. CSR 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. Profitabilitas 

tidak dapat 

memoderasi 

pengaruh CSR 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial 

terhadap nilai 

perusahaan 

4. Ukuran 

perusahaan 

memoderasi 

pengaruh CSR 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial 

terhadap nilai 

perusahaan. 

1. Variabel yang 

diteliti 

memiliki 

persamaan, 

yakni: CSR 

dan ROA 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear   

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Adanya 

variabel 

tambahan yang 

digunakan 

seperti Tobin’s 

Q, kepemilikan 

manajerial dan 

ukuran 

perusahaan 

2. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

pertambangan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia  

3. Periode 

penelitian yang 

digunakan 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2011-

2012. 
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8. Ippolita Suharto 

(2015), Pengaruh 

Corporate Social 
Responsibility Dan 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan Sektor 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

2011-2013). 

1. Corporate 
Social 

Responsibility 

dan kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

2. kepemilikan 

institusional 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai 

perusahaan. 

 

1. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

2. Variabel 

yang diteliti 

memiliki 

persamaan, 

yakni: CSR 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

3. Analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

 

1. Objek 

penelitian 

pada 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI Periode 

2011-2013  

2. Adanya 

tambahan 

variabel  lain 

yang diuji 

yakni 

kepemilikan 

institusional 

3. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 

 

 

 

 

9. Evelyn Stacia dan 

Juniarti (2015), 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan di 

Sektor 

Pertambangan  

1. CSR dan Debt 
to Equity Ratio 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. Market share 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

1. Meneliti 

tentang 

pengaruh 

CSR 

terhadap 

nilai 

perusahaan  

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 
sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif  

1. Objek pada 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

pertambangan 

yang tercatat 

di BEI periode 

2011-2013 

2. Adanya 

variabel  lain 

seperti ukuran 

perusahaan, 

Market share 
dan Debt to 

Equity Ratio 

3. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 
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10. Riana Anugrah Fitri 

dan Eliada 

Herwiyanti (2015), 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate Social 

Responsibility dan 

Good Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

1. CSR berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

2. Good Corporate 

Governance 

Terhadap Nilai 

Perusahaan tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

1. Meneliti CSR 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah seluruh 

perusahaan 

yang tercatat di 

BEI tahun 

2011-2013  

2. Adanya 

Variabel GCG 

dan Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 

 

 

11. Muh Hosen Bawafi 

dan Adi Prasetyo 

(2015), Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating. 

1. Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating 

mempengaruhi 

secara signifikan 

hubungan CSR 

dan nilai 

perusahaan. 

1. Variabel 

penelitian 

semuanya 

sama. 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

kuantitatif 

 

 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang tercatat di 

BEI. 

2. Periode 

penelitian 

sebelumnya 

ialah 2012-

2014. 

12. Wahyuning Ambar 

Setianingrum 

(2015), Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Profitabilitas 

sebagai Variabel 

Moderasi (Studi 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2011-2013) 

1. CSR  tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. Profitabilitas 

sebagai variabel 

moderasi ternyata 

mampu 

memoderasi 

hubungan CSR 

dengan nilai 

perusahaan. 

1. Semua 

variabel 

penelitian-

nya sama 

yakni CSR, 

Nilai 

Perusahaan 

dan 

Profitabilitas 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

kuantitatif 

 

 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah seluruh 

perusahaan 

yang tercatat di 

BEI tahun 

2011-2013 

2. Nilai 

perusahaan di 

proyeksikan 

dengan Tobin’s 

Q dan 

Profitabilitas 

diproyeksikan 

dengan ROE 
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13. Ardianti Fajriana, 

(2016), Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility, 

Keputusan 

Investasi, dan 

Struktur Modal 

Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

1. CSR berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan  

2. Keputusan 

Investasi 

berpengaruh  

signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

3. Struktur Modal 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

Nilai Perusahaan 

4. Kepemilikan 

Manajerial 

memoderasi 

hubungan CSR 

terhadap Nilai 

Perusahaan, 

Keputusan 

Investasi terhadap 

Nilai Perusahan, 

tetapi tidak 

memoderasi 

Struktur Modal 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

CSR 

5. Keputusan 

Investasi, dan 

Struktur Modal 

bersama-sama 

memengaruhi 

Nilai Perusahaan. 

1. Meneliti 

tentang 

pengaruh 

CSR terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek penelitian 

terdahulu ialah 

Perusahaan 

Pertambangan 

yang tercatat di 

BEI  

2. Adanya variabel 

lain yang diteliti 

seperti 

keputusan 

investasi, 

struktur modal, 

kepemilikan 

modal 

3. Periode 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2011-2013 

4. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 

14. Ghifari Luthfan 

Pratama, Dini 

Wahjoe Hapsari, 

Muhammad Muslih 

(2016), Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

profitabilitas 

sebagai variabel 

pemoderasi 

1. CSR memiliki 

pengaruh 

signifikan negatif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. Interaksi CSR 

dengan ROA tidak 

dapat memoderasi 

hubungan CSR 

dengan nilai 

perusahaan  

1. Variabel yang 

diteliti 

semuanya 

sama 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu ialah 

sektor 

telekomunikasi 

yang tercatat di 

BEI  

2. Periode 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2010-

2014 

3. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 
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15. Gusfarini Fauziah, 

Abdul Kohar 

Irwanto,  

Muhammad 

Syamsun (2016), 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan pada 

Indeks Saham 

LQ45 

1. Pengungkapan 

CSR tidak 

berpengaruh pada 

kinerja keuangan 

2. Pengungkapan 

CSR tidak 

berpengaruh pada 

kinerja saham 

3. Kinerja keuangan 

berpengaruh pada 

kinerja keuangan 

1. Variabel yang 

diteliti 

memiliki 

persamaan 

yaitu ROA, 

PBV, CSR. 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu ialah 

perusahaan 

pada Indeks 

Saham LQ45 

2. Periode 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2013 

 

 

16. 

 

Bayu Suryonugroho 

(2016), Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Ukuran Perusahaan 

Sebagai Variabel 

Moderating (Studi 

empiris pada 

perusahaan 

pemenang ISRA 

yang terdaftar 

dibursa efek 

Indonesia 2009-

2012) 

 

1. CSR 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap Nilai 

perusahaan 

2. CSR sebagai 

parameter 

community 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. CSR sebagai 

parameter 

employment 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

4. Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Ukuran 

Perusahaan tidak 

mampu 

memoderasi 

hubungan CSR 

dan nilai 

perusahaan. 

 

1. Meneliti 

tentang 

pengaruh 

CSR terhadap 

Nilai 

perusahaan 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

Penelitian-

nya 

kuantitatif 

 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu ialah 

perusahaan 

pemenang 

ISRA yang 

terdaftar 

dibursa efek 

Indonesia 

2009-2012 

2. Adanya 

variabel 

tambahan lain 

seperti 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Ukuran 

Perusahaan 

3. Nilai 

perusahaan 

diukur dengan 

Tobin’s Q 
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17. Putri Yanindha 

Sari (2017), 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan dan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) terhadap 

Nilai Perusahaan 

pada Bank yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2011-

2015. 

1. NPL 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

2. Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

siginifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

3. ROA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

4. Capital 
Adequacy Ratio 

(CAR) 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

5. Corporate 
Social 

Responsibility 

(CSR) 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

6. Terdapat 

pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

(NPL, LDR, 

ROA, dan CAR) 

dan CSR 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

 

 

 

1. Meneliti 

tentang 

pengaruh 

CSR 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 
sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Objek yang 

diteliti 

memiliki 

kesamaan 

yakni 

perbankan 

yang 

terdaftar di 

BEI 

1. Periode 

penelitian 

yang 

digunakan 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 2011-

2015.  

2. Adanya 

tambahan 

variabel lain 

yang diuji 

yakni kinerja 

keuangan 

(LDR,NPL, 

CAR). 

3. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 
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18. Suci Ramona 

(2017), Pengaruh 

Corporate Social 
Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating 

1. CSR tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

2. Profitabilitas 

tidak mampu 

memperkuat 

pengaruh CSR 

terhadap nilai 

perusahaan 

3. Secara simultan, 

variabel 

independen 

CSR dan 

profitabilitas 

sebagai 

moderating 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

 

 

 

1. Variabel 

yang diteliti 

semuanya 

sama 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

4. Jenis 

penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

pada 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

pertambangan 

yang tercatat 

di BEI  

2. Periode 

penelitian 

terdahulu 

adalah tahun 

2011-2015 

3. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 

19. Ance Cessilia 

Hutabarat (2017), 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

profitabilitas 

sebagai variabel 

moderating 

1. CSR tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan  

2. Profitabilitas 

tidak mampu 

memoderasi 

hubungan 

pengungkapan 

CSR dan nilai 

perusahaan 

1. Variabel 

yang diteliti 

semuanya 

sama 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 
sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

4. Jenis 

penelitian-

nya 

kuantitatif 

 

 

 

 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

yang terdaftar 

pada indeks 

SRI-KEHATI 

periode 2013-

2015. 

2. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q 
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20. Umi Kalsum 

(2017), Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dengan 

Profitabilitas 

Sebagai Variabel 

Moderasi 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2012-

2015) 

 

 

1. CSR 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

2. Profitabilitas 

memperkuat 

pengaruh 

3. CSR terhadap 

nilai perusahaan 

1. Variabel 

yang diteliti 

semuanya 

sama 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

4. Jenis 

penelitian-

nya 

kuantitatif 

 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI periode 

2012-2015. 

2. Nilai 

perusahaan di 

ukur dengan 

Tobin’s Q dan 

profitabilitas 

diproyeksikan 

dengan ROE 

21. Irwansyah, 

Yoremia Lestari 

Ginting, Anisa 

Kusumawardani, 

dan Juspita 

Erdiyanti (2018), 

Corporate Social 
Responsibility 

Disclosure, 

Leverage, and 
Firm Value: The 

Moderating Role 
of Profitability 

1. Leverage 

mempengaruhi 

nilai 

perusahaan.  

2. CSRD tidak 

mempengaruhi 

nilai perusahaan 

3. Profitabilitas 

sebagai variabel 

moderasi 

mampu 

memperkuat 

hubungan antara 

CSRD dengan 

nilai perusahaan 

dan memperkuat 

hubungan antara 

leverage dengan 

nilai 

perusahaan. 

1. Terdapat 

kesamaan 

pada variabel 

yang diteliti 

yakni CSR 

terhadap 

Nilai 

perusahaan 

dengan 

profitabilitas 

sebagai 

variabel 

moderating 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 
sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear 

4. Jenis 

penelitian-

nya 

kuantitatif 

 

 

 

 

1. Objek 

penelitian pada 

penelitian 

terdahulu 

adalah seluruh 

perusahaan 

yang tercatat di 

BEI  

2. Periode 

penelitian 

terdahulu 

adalah tahun 

2012-2015 

3. Terdapat 

variabel 

tambahan 

untuk 

mengukur 

Leverage yakni 

Debt to Equity 
Ratio (DER) 
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22. Putu Elia Meilinda 

Murnita dan 

I Made Pande 

Dwiana Putra 

(2018), Pengaruh 

Corporate Social 
Responsibility 

terhadap 

NilaiPerusahaan 

dengan 

Profitabilitas dan 

Leverage sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

1. CSR 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

2. Profitabilitas 

memperkuat 

pengaruh CSR 

terhadap nilai 

perusahaan  

3. Leverage 

memperlemah 

pengaruh CSR 

terhadap nilai 

perusahaan 

1. Variabel 

yang diteliti 

semuanya 

sama 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 

3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

5. Jenis 

penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

2. Periode 

penelitian 

sebelumnya 

adalah tahun 

2014-2016. 

23. Chandra Novera 

Christiantoro 

(2018), Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Profitabilitas 
sebagai Variabel 
Pemoderasi 

1. CSR tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan  

2. Profitabilitas 

tidak mampu 

memoderasi 

hubungan 

pengungkapan 

CSR dan nilai 

perusahaan 

1. Variabel 

yang diteliti 

semuanya 

sama 

2. Pengambilan 

sample 

mengguna-

kan metode 

purposive 

sampling 
3. Mengguna-

kan analisis 

regresi linear  

4. Jenis 

penelitian-

nya 

kuantitatif 

1. Objek 

penelitian 

terdahulu 

adalah 

perusahaan 

pertambangan 

yang terdaftar 

di BEI 

2. Periode 

penelitian 

sebelumnya 

adalah tahun 

2014-2016. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1  Teori Legitimasi 

Legitimasi adalah keadaan psikologis mengenai keberpihakan 

seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki kepekaan terhadap gejala 

lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Gray et al. (1996) 

mengatakan bahwa legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang 
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berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah dan 

kelompok masyarakat. Atas dasar keberpihakannya terhadap society maka 

operasi perusahaan harus sejalan dengan harapan masyarakat. 

Teori legitimasi beranggapan bahwa suatu organisasi mampu bertahan 

apabila masyarakat sekitar melihat organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku di masyarakat (Sari, 2013). Penerapan teori ini dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengkonstruksikan strategi perusahaan, perihal 

upaya perusahaan untuk memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat 

yang semakin maju (Hadi, 2011:87). 

O’Donovan (2002) mengilustrasikan posisi legitimasi serta kesenjangan 

legitimasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) 

sesuai pada gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 Posisi Legitimasi dan Senjangan Legitimasi 

 

   

 

 

Sumber: Gary O’Donovan (2002) 

Wilayah X pada gambar merupakan kesesuaian antara aktivitas yang 

dilakukan perusahaan (corporate activities) dengan harapan masyarakat 

(society’s expectations), mencakup kesesuaian terhadap nilai sosial dan norma. 

Sedangkan wilayah Y dan Z menggambarkan ketidaksesuaian antara operasi 

perusahaan (corporation’s actions) terhadap persepsi masyarakat (legitimacy 
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gap). Tingginya kesenjangan legitimasi dapat memunculkan tekanan dari 

stakeholder. Kesenjangan legitimasi dapat diperkecil dengan cara memperluas 

wilayah X melalui strategi legitimasi. Perluasan tersebut dilakukan dengan cara 

meningkatkan praktik tanggung jawab sosial dan memperluas 

pengungkapannya. Dilakukan sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan 

aktivitas perusahaan atas berbagai dampak yang ditimbulkan (O’Donovan, 

2002).  

 

2.2.2 Teori Stakeholder 

Teori ini dimulai dengan asumsi bahwa perusahaan tidak hanya 

memiliki tanggung jawab kepada para shareholder, tetapi meluas hingga ranah 

sosial kemasyarakatan (stakeholder), yang selanjutnya pengimplementasian 

tanggungjawab tersebut dinamakan social responsibility. Fenomena ini terjadi 

karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat dampak negatif yang 

ditimbulkan serta adanya ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2012).  

Freeman (1984) menyebutkan bahwa stakeholder merupakan “any 

group or individual who can affect or be affected by the achievement of an 

organization’s objective.”  Stakeholder dapat diartikan sebagai kelompok 

maupun individu yang dapat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh proses 

pencapaian tujuan suatu organisasi. Sedangkan Luk et al. (2005) mengatakan 

bahwa “stakeholder is a group or an individual who can effect, or be effected 

by, the success or failure of an organization”. Hal ini berarti bahwa stakeholder 

merupakan pihak internal maupun eksternal, mencakup: pemerintah, 
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perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga 

diluar perusahaan, pekerja perusahaan, dan lain sebagainya yang 

keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan. 

Rhenald Kasali (2005) membagi Stakeholder ke dalam beberapa bagian  

kelompok, antara lain:  

a) Stakeholder Internal dan Eksternal 

Stakeholder Internal adalah stakeholder yang berasal dari dalam 

organisasi, seperti karyawan, manajer, pemegang saham (shareholder). 

Sedangkan stakeholder eksternal adalah mereka yang berasal dari luar 

lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau 

pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok sosial, licensing 

partner dan lain lain. 

b) Stakeholder primer, sekunder dan marginal 

Seringkali perusahaan merating stakeholder kedalam beberapa tingkatan 

berdasarkan skala prioritas. Stakeholder primer adalah mereka yang 

diutamakan, sekunder adalah mereka yang kurang diperhatikan, 

sedangkan stakeholder marginal adalah mereka yang mungkin bisa 

diabaikan. 

c) Stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan 

Karyawan dan konsumen merupakan stakeholder tradisional sebab 

sudah berhubungan dengan perusahaan pada saat ini. Sementara itu, 

stakeholder masa depan ialah kelompok pemangku kepentingan yang 
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pada masa yang akan datang, dianggap akan memberikan pengaruh 

kepada perusahaan seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial 

d) Proponents, Opponents, dan uncommited 

Sesuai dengan artinya, stakeholder yang memihak kepada organisasi 

dinamakan proponents, stakeholder yang menentang organisasi 

dinamakan opponents, sedangkan yang mengabaikan organisasi disebut 

uncommited. Organisasi terlebih dahulu harus mengenali karakter 

stakeholder sehigga dapat dengan baik dalam merumuskan strategi dan 

rencana ke depannya. 

e) Silent majority dan vocal minority 

Ini merupakan pembagian kelompok berdasarkan cara mereka dalam 

melakukan pertentangan atau dukungannya. Ada pihak yang secara jelas 

menyuarakan aspirasinya (vokal) dan ada pula yang menyatakan secara 

diam atau pasif (Wibisono, 2007:97) 

Secara umum teori stakeholders didasarkan pada asumsi sebagai 

berikut: (1) perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok-

kelompok stakeholders yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

keputusan perusahaan, (2) Teori ini menekankan pada hasil hubungan baik 

antara perusahaan dan stakeholders, (3) Kebutuhan semua legitimasi 

stakeholders dianggap sama pentingnya, sehingga tidak ada pendominasian 

kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu, (4) Teori ini berfokus pada 

pengambilan keputusan manajerial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Kehadiran suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari para 

stakeholders kepada perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menjaga 

hubungannya dengan para stakeholder-nya, dengan cara mengakomodasi 

keinginan dan kebutuhan stakeholder terutama yang memiliki kekuatan 

terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan (Ghozali, 2011). Jika 

perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan 

menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik interkoneksi antara teori 

stakeholder dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan 

seharusnya memperkecil expectation gap dengan masyarakat sekitar dalam 

rangka meningkatkan legitimasi sosialnya. Untuk itu, perusahaan berusaha 

menjaga reputasinya dengan mengubah pola orientasi yang pada awalnya hanya 

menggunakan tolak ukur keuangan atau economic measurement, kearah 

memperhitungkan faktor sosial sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan 

terhadap masalah sosial kemasyarakatan (stakeholder orientation). 

 

2.2.3 Teori Shareholder 

Teori Shareholder (pemegang saham) dan teori stakeholder (pemangku 

kepentingan) adalah dua teori yang mencakup etika bisnis dan CSR. Keduanya 

sama-sama mengatur tentang bagaimana manajer perusahaan harus bertindak 

dalam organisasi mereka, tetapi masing-masing memiliki pandangannya sendiri 

tentang pendekatan. Teori shareholder menekankan bahwa kepentingan 

pemegang saham harus menjadi prioritas pertama, sementara teori stakeholder 
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menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan menjadi prioritas utama 

yang harus dipertimbangkan ketika manajer membuat keputusan bisnis 

(Friedman, 1970; Freeman, 1984). 

Teori Shareholder  berpendapat bahwa perusahaan senantiasa berusaha 

memaksimalkan keuntungannya melalui sumber daya yang dimilikinya. 

Manajemen seharusnya hanya bertindak untuk kepentingan para pemegang 

saham saja. Friedman (1970) berpendapat bahwa seorang eksekutif perusahaan 

adalah seorang karyawan pemilik bisnis. Para eksekutif memiliki tanggung 

jawab langsung kepada pemilik usaha. Untuk itu, mereka harus menjalankan 

bisnis sesuai dengan persyaratan dari pemilik bisnis. Secara umum, persyaratan 

paling utama adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin. Manajer Eksekutif 

dinilai sebagai agen dari orang-orang yang memiliki korporasi. Tanggung 

jawab utama mereka adalah untuk mensejahterahkan shareholder.  

Perusahaan harus bertindak dan bertanggung jawab secara sosial  hanya 

kepada para shareholder saja.  Kegiatan CSR tidak dianggap penting bagi 

perusahaan. Apabila perusahaan melakukan kegiatan sosial, seperti 

mengeluarkan sejumlah uang untuk membangun sebuah yayasan ataupun 

sarana pendidikan. Kegiatan itu dinilai tidak akan meningkatkan keuntungan 

shareholder (Friedman, 1970). 

 

2.2.4 Teori Signaling  

Teori signaling dalam manajemen keuangan diprakarsai oleh Spence 

(1973) yang meneliti sinyal di pasar tenaga kerja yang terkait dengan indikator 
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ekonomi.  Spence (1973) mengatakan bahwa isyarat atau sinyal yang dikirim 

oleh pemilik informasi, bertujuan untuk memberikan potongan informasi 

relevan yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pihak penerima.  

Teori signaling menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Sinyal 

tersebut berisi informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen 

untuk mencapai tujuan (goals) perusahaan. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menegaskan bahwa perusahaan tersebut lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Sedangkan menurut Brigham dan 

Houston (2014:184) signaling theory adalah suatu perilaku manajemen 

perusahaan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada para investor 

terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa yang akan 

datang. 

Informasi yang dipublikasikan dikemas kedalam sebuah pengumuman, 

yang selanjutnya akan memberikan sinyal kepada para investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Setelah informasi diumumkan maka pelaku 

pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut, 

dan kemudian mengkategorikannya sebagai sinyal baik (good news) ataupun 

sinyal buruk (bad news). 

Salah satu jenis informasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan ialah laporan tahunan. Hal - hal yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi mengenai laporan 
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keuangan dan informasi non-akuntansi, yang salah satunya adalah laporan 

keberlanjutan (sustainability report). 

 

2.3  Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep terintegrasi 

yang mengkombinasikan aspek bisnis dan sosial dengan seimbang, demi 

mendorong tercapainya kesejahteraan stakeholders serta mendapat keuntungan 

maksimum sehingga harga saham meningkat (Resturiyani, 2012). Konsep 

Corporate Social Responsibility diartikan bahwa perusahaan secara sukarela 

memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan sosial. Secara tidak langsung 

konsep ini dapat membangun citra positif bagi perusahaan. 

Menurut Nor Hadi (2011:45) Corporate Social Responsibility adalah 

tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat, agar tidak 

terjadi pengeksploitasian besar-besaran. Pradipta dan Purwaningsih (2011), 

mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholders atas berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap 

stakeholder internal maupun eksternal secara etis dan bertanggung jawab. 

Melakukan CSR artinya perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab 

ekonomi, lingkungan dan sosial yang lebih luas. Untuk menciptakan standar 

hidup yang lebih tinggi, selain memelihara profitabilitas perusahaan. 
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Pelaksanaan CSR diharapkan mampu meningkatkan legitimasi perusahaan di 

mata masyarakat. Selain itu juga memberikan sinyal kepada investor bahwa 

perusahaan memiliki komitmen jangka panjang.  

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan 

yang disebut Sustainability Reporting. Laporan ini berisi mengenai kebijakan 

ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan 

produknya pada konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). Laporan pertanggungjawaban harus menjadi dokumen strategis 

yang berlevel tinggi, artinya menempatkan isu, tantangan dan peluang 

pembangunan berkelanjutan dan membawanya menuju kepada core business 

sesuai sektor industrinya. 

Manfaat CSR bagi perusahaan adalah mempertahankan dan 

meningkatkan reputasi serta nama baik perusahaan, mendapatkan izin (lisensi) 

untuk beroperasi secara sosial, meminimalisir risiko bisnis perusahaan, 

memperluas akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang 

pasar yang lebih luas, meminimalisir biaya, memperbaiki hubungan dengan 

stakeholder dan regulator, meningkatkan loyalitas serta produktivitas 

karyawan, dan kemungkinan mendapatkan penghargaan (Untung, 2008:6). 

 

2.3.1 Ruang lingkup Corporate Social Responsibility 

Elkingston (1997) mengkategorikan CSR atas tiga aspek yang 

dinamakan Triple Bottom Line atau 3P, yang didalamnya mencakup 

kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, 
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serta keadilan sosial. Perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan 

berkelanjutan harus memperhatikan 3P yakni profit, planet, dan people.  Untuk 

itu, dapat disimpulkan bahwa “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet” 

sebagai wujud aspek lingkungan dan “People” sebagai wujud aspek sosial 

(Yusuf, 2007).  

Hardiansyah dan Iqbal (2006) memperinci 3 aspek triple bottom line 

serta mewujudkan dalam bentuk praktik nyata yang dimuat kedalam suatu tabel 

kegiatan Corporate Social Responsiblity pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.2 Kegiatan Corporate Social Responsiblity 

No. Aspek Muatan 

1. Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan 

kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan 

karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, 

agama, kebudayaan, dan sebagainya. 

2. Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil 

dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan, 

lapangan kerja infrastruktur ekonomi dan usaha produktif 

lain. 

3. Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian 

alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian 

polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien. 

(Sumber: Hardiansyah dan Iqbal, 2006). 

2.3.2 Strategi Corporate Social Responsibility 

Nor Hadi (2011:129) mengatakan bahwa sebelum melakukan CSR 

perusahaan terlebih dahulu menentukan strategi apa yang akan dijalankan, 

karena strategi menunjukkan arah dari pelaksanaan CSR itu sendiri. Strategi 

digunakan sebagai media untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan CSR yang 

akan dilaksanakan. Strategi yang dipilih terdiri dari sebagai berikut: 
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a) Public Relation 

Digunakan untuk membangun citra perusahaan (image) dimata para 

pemangku kepentingan. Strategi ini juga dapat digunakan untuk 

melakukan promosi dan memperluas pasar. 

b) Strategi Defensif 

Digunakan untuk menepis anggapan buruk terhadap perusahaan. 

Biasanya digunakan sebagai jawaban dari tuntutan yang diberikan oleh 

para pemangku jabatan. Pelaksanaannya bersifat kurang ikhlas dan 

memaksakan. 

c) Community Development 

Strategi ini semata-mata dilakukan untuk mengembangkan 

kesepahaman dengan para stakeholder (community relation), 

memenuhi kepentingan publik atau umum (community service), dan 

untuk memberdayakan masyarakat (community empowering). 

 

2.3.3 Bentuk Corporate Social Responsibility 

Dalam dunia bisnis, keberhasilan ekonomi dan finansial harus sejalan 

dengan perkembangan kondisi sosial dan lingkungan dimanapun perusahaan 

mereka beroperasi. Untuk itu, dunia usaha diharapkan memberikan perhatian 

yang serius pada CSR dalam menjalankan aktivitas usahanya. Intinya, CSR 

adalah komitmen dari perusahaan untuk mengintergrasikan kepeduliannya 

terhadap masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
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Dalam Business & Biodiversity pada The World Business Council for 

Sustainable Development (2002) memperinci mengenai implementasi CSR ke 

dalam 4 kategori yakni:  

a) Menciptakan lingkungan kerja dengan baik, mencakup penyediaan 

lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak 

serta memperhatikan.kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 

b) Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya 

masyarakat lokal yang diwujudkan melalui program pengembangan 

komunitas (community development) yang bertujuan untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dalam kurun waktu 

yang cukup panjang. Keberadaan perusahaan diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat, sebab program ini digunakan untuk 

menopang kemandirian masyarakat meskipun perusahaan telah 

berhenti beroperasi dikemudian hari. 

c) Penanganan kelestarian lingkungan, dimulai dari dalam lingkungan 

perusahaan itu sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan 

listrik, air, kertas, hingga penanganan limbah akibat kegiatan 

operasional perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. 

d) Investasi sosial, kegiatan ini yang sering diartikan secara sempit sebagai 

kegiatan amal perusahaan saja. Seharusnya perusahaan memberi 

dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan 

lingkungan yang dilakukan oleh kelompok maupun organisasi lain, 

yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan sebab 
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melalui kegiatan ini dapat memperbaiki citra perusahaan (corporate 

image). 

 

2.4 Nilai perusahaan 

Nilai dianggap sebagai sesuatu yang diinginkan apabila nilai bersifat 

positif atau mendatangkan keuntungan bagi pihak yang memperolehnya. 

Sebaliknya, apabila nilai bersifat negatif atau merugikan pihak yang 

memperolehnya karena mempersulit dalam pemenuhan kepentingan pihak 

tersebut, maka nilai itu harus dijauhi (Tika, 2012:40). 

Firm Value merupakan persepsi investor terhadap perusahaan dan 

sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan terbentuk dari indikator 

pasar saham, yang sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. 

Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif kepada manajer tentang 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan 

peningkatan harga saham menunjukkan kepercayaan para investor kepada 

perusahaan, artinya mereka bersedia membayar lebih banyak dengan harapan 

pengembalian yang lebih tinggi (Haryono dan Iskandar, 2015). Untuk itu, 

peningkatan harga saham dinilai sebagai indikator dari nilai perusahaan. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga semakin tinggi (Brealey et 

al, 2007:46). Alat ukur yang bisa digunakan untuk menghitung nilai 

perusahaan antara lain: Price Earning Ratio (PER),  Price to Book Value 

(PBV), dan Tobin’s Q. 
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Price Earning Ratio (PER)  menggambarkan seberapa besar jumlah 

yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dollar laba 

yang dilaporkan (Brigham dan Houston, 2010). Kegunaan rasio ini ialah untuk 

melihat bagaimana reaksi pasar terhadap kinerja perusahaan yang dicerminkan 

oleh earning per share nya. PER menggambarkan hubungan antara pasar 

saham biasa dengan earning per share. 

𝑃𝐸𝑅 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
  

Tobin’s Q merupakan nilai pasar dari aset perusahaan dengan biaya 

penggantinya. Rasio Q memfokuskan pada berapa nilai perusahaan pada saat 

ini secara relatif terhadap biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat 

ini, dengan membandingkan Market Capitalisation dengan total aset 

perusahaan. Dalam praktiknya, rasio Q sulit untuk dihitung secara akurat 

sebab membuat perkiraan pada biaya penggantian atas aset sebuah 

perusahaan bukan merupakan hal yang mudah (Margaretha, 2014:20).  

 𝑄 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

Price to Book Value (PBV) merupakan komponen penting yang wajib 

diperhatikan ketika menganalisis kondisi perusahaan. PBV menjadi salah satu 

variabel pertimbangan seorang investor untuk memutuskan memilih saham 

mana yang akan dibeli. Perusahaan yang beroperasi dengan baik biasanya 

mencapai rasio diatas satu, yang menggambarkan bahwa nilai pasar saham 

lebih besar dari nilai bukunya. Semakin tinggi rasio PBV maka semakin 

tinggi pula penilaian perusahaan oleh investor dibandingkan dengan uang 
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yang telah diinvestasikan ke perusahaan. Price to book value yang tinggi 

memperkuat rasa kepercayaan pasar atas prospek perusahaan kedepannya. 

Tingginya nilai perusahaan merupakan keinginan shareholder, karena 

apabila nilai perusahaan yang tinggi maka dapat disimpulkan kemakmuran 

para pemegang saham juga tinggi (Brigham dan Houston, 2006). 

 PBV =     
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2.5 Profitabilitas 

Kata profitabilitas terdiri dari dua kata, yaitu laba (profit) dan kemampuan 

(ability). Istilah kemampuan disini menunjukkan kekuatan entitas bisnis untuk 

mendapatkan laba (profit) itu sendiri. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola investasi yang diberikan, 

untuk mendapatkan pengembalian (return) dari penggunaannya (Tulsian, 2014). 

Kasmir (2015) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan pada suatu periode 

tertentu. Penggunaan rasio profitabilitas ialah untuk memberikan gambaran 

mengenai ukuran tingkat keefektivitasan manajemen sebuah perusahaan dengan 

cara melihat besaran laba yang dihasilkan dari penjualan maupun pendapatan 

investasi.   

Untuk mengukur produktivitas modal yang digunakan dan untuk mengukur 

efisiensi operasional, analisis profitabilitas dianggap sebagai salah satu teknik 

terbaik. Adapun jenis-jenis alat ukur profitabilitas dalam buku Sartono (2012:113), 

sebagai berikut: 
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a) Gross Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan 

perusahaan.  

Gross Profit Margin = 
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏−𝑯𝑷𝑷

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

 

b) Net Profit Margin digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan 

setelah dikurangi pajak.  

Net Profit Margin =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒑𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

 

c) Profit Margin digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. 

Profit Margin = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

 

d) Return On Assets menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang dipergunakan. 

ROA = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

 

e) Return On Equity mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut.  

ROE = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut: 
Gambar 2.2 Kerangka pikir 

 

 

 

  

 

Kajian Teori:  

1. Teori Stakeholder 

2. Teori Legitimasi 

3. Teori Signaling 

4. Teori Shareholder 

5. Nilai Perusahaan 

6. Profitabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Terdahulu: 

1. Kusumadilaga (2010) 

2. Kamaludin (2010) 

3. Susanti et al. (2010) 

4. Winarti dan imron (2012) 

5. Mandasari et al. (2013) 

6. Putri (2014) 

7. Puspaningrum (2014) 

8. Suharto (2015) 

9. Stacia dan Juniarti (2015) 

10. Fitri dan Herwiyanti (2015) 

11. Bawafi dan Prasetyo (2015) 

12. Setianingrum (2015) 

13. Fajriana (2016) 

14. Pratama et al. (2016) 

15. Fauziah et al. (2016) 

16. Suryonugroho (2016) 

17. Sari (2017) 

18. Ramona (2017) 

19. Irwansyah (2017) 

20. Umi Kalsum (2017) 

21. Hutabarat (2017) 

22. Murnita et al. (2018) 

23. Christiantoro (2018) 

Independent: 

X1= Corporate Social Responsibility 

 

Dependent: 

Y = Nilai perusahaan 

X2: Profitabilitas (ROA) 

Hasil penelitian dan kesimpulan 

1. Uji Statistik Deskriptif 

2. Uji Asumsi Klasik 

3. Uji Normalitas 

4. Uji Heterokedastisitas 

5. Regresi Linear Berganda 

6. Uji Koefisien Determinasi 

7. Uji T 

8. Uji F 
 

Fenomena: 

Meluasnya kegiatan operasional bisnis menyebabkan tanggung jawab perusahaan semakin 

besar, salah satunya adalah munculnya tanggung jawab kepada lingkungan sosial 
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2.7 Kerangka Konsep  

 
Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

 

Dewasa ini, perusahaan harus memperhatikan seluruh aspek keuangan dan  

non keuangan agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.  Hal ini 

dikarenakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Kepuasan 

stakeholder dapat dicapai dengan berbagai cara, salah satunya adalah peningkatan 

tanggung jawab sosial. Umi Kalsum (2017) mengatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai variabel 

moderasi juga berpengaruh signifikan terhadap hubungan Corporate Social 

Responsibility dengan nilai perusahaan.  

Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan, maka nilai 

perusahaan juga akan semakin meningkat. Pengungkapkan CSR akan diapresiasi 

positif oleh stakeholder yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai perusahaan 

yang tercermin dari harga saham dan laba perusahaan. Disisi lain, semakin tinggi 

tingkat profit suatu perusahaan, maka semakin luas pula pengungkapan Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan 

menggunakan dananya untuk memperluas aktivitas sosialnya. Para investor 
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semakin tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut 

(Murnita et al. 2018). 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibilty sudah selayaknya di terapkan 

oleh seluruh sektor usaha, salah satunya adalah perbankan. Tanggung jawab sosial 

dan etika perbankan dirasakan oleh manajemen bank sebagai alat untuk 

berkomunikasi dengan masyarakat (Lenka dan Jiri, 2014). Penerapan Corporate 

Social Responsibility dapat memberikan dampak positif pada pendapatan, 

keyakinan, kepercayaan dan retensi pelanggan industri perbankan (Bhattacharya et 

al. 2009).  

Praktik CSR bertujuan untuk meningkatkan legitimasi yang selanjutnya 

dapat meminimalisir klaim atau tuntutan stakeholder terhadap perusahaan. Dapat 

disimpulkan bahwa suatu bisnis dikatakan memberikan kontribusi maksimal hanya 

jika efisien, profitabel dan memiliki tingkat tanggungjawab sosial yang baik bagi 

para shareholder namun tidak boleh mengorbankan kepentingan stakeholder 

lainnya. Pertimbangan trade of antara cost dan benefit dijadikan acuan dalam 

mengambil keputusan, termasuk pada praktik CSR ini.  

 

2.8 Perumusan Hipotesis 

Nasution (2000) mengartikan hipotesis sebagai sebuah pernyataan tentatif, 

berupa dugaan mengenai apapun yang sedang kita amati dalam rangka untuk 

memahaminya. Sedangkan Jonathan (2006) mendefinisikan hipotesis sebagai 

sebuah kebenaran sementara yang harus diuji keabsahannya, maka dari itu hipotesis 
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merupakan berbagai kemungkinan yang selanjutnya akan diuji berdasarkan teori 

yang ada. Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H₁ : Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengungkapan CSR diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku 

kepentingan yang akan membawa hubungan harmonisasi antara perusahaan dan 

para pemangku kepentingan mereka. Kondisi tersebut akan mempermudah 

perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya (Fahrizqi, 2010). Jika 

perusahaan dapat memenuhi kepentingan stakeholder, maka akan membawa 

kepuasan bagi stakeholder dan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan 

(Murtini, 2008). 

Suharto (2015) mengatakan bahwa Corporate Social Responsibility 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan melakukan CSR 

maka perusahaan mengirimkan sinyal positif ke pada investor bahwa perusahaan 

memiliki komitmen jangka panjang. Sinyal tersebut kemudian menghasilkan 

feedback positif dari investor berupa banyaknya dana investasi baru, sehingga nilai 

perusahaan meningkat.  

Susanti et al. (2012) juga mengatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Para pemangku 

kepentingan dan manajer akan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan 

kerugian bagi para stakeholder dengan cara melakukan praktik CSR. Tujuannya 

adalah untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi dikemudian hari 

(Murtini, 2008). 
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H₂ : Profitabilitas berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan 

CSR terhadap Nilai Perusahaan 

Firm value akan terus meningkat jika perusahaan memperhatikan dimensi 

ekonomi, sosial dan lingkungan saat mereka menjalankan operasi. Dimensi 

ekonomi diukur dengan profitabilitas perusahaan, sedangkan dimensi sosial dan 

lingkungan diilustrasikan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate 

Social Responsibility).  

Bawafi dan Prasetyo (2017) mengatakan bahwa profitabilitas yang diukur 

dengan ROA dapat memoderasi hubungan antara Corporate Social Responsibility 

dan nilai perusahaan. Artinya, profitabilitas dapat memperkuat pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan 

tinggi, dan sebaliknya. Semakin tinggi profitabilitas maka pengungkapan CSR akan 

semakin luas. Hasil ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan manufaktur di tahun 

2012-2014 yang telah melaksanakan program CSR, dan terbukti mampu  

meningkatkan nilai perusahaan ketika profitabilitas tinggi. 

Wahyuning (2015) juga mengatakan bahwa profitabilitas dinilai mampu 

memoderasi (memperkuat) hubungan CSR dengan nilai perusahaan. semakin tinggi 

tingkat profitabilitas maka semakin luas pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan. Semakin luas pengungkapan CSR maka akan semakin memperkuat 

kepercayaan dari stakeholder. Hal tersebut mengakibatkan laba perusahaan, citra 

perusahaan dan harga saham meningkat. Meningkatnya harga saham tersebut dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode explanationary research, sebab 

mengasumsikan adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

yang dipengaruhinya (Herjanto, 2008:96). Jenis penelitian ini memiliki tujuan 

untuk menemukan serta mengukur beberapa variabel bebas beserta pengaruhnya 

terhadap variabel terikat yang diamati. Bentuk masalah dalam penelitian ini bersifat 

asosiatif-kausal artinya membahas permasalahan yang berhubungan antara 2 

variabel atau lebih dan hubungannya bersifat sebab - akibat.  

Menurut jenis data dan analisisnya maka penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif karena menguji hipotesis dengan menggunakan data berupa angka atau 

numerik dan dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Pola pikir yang digunakan 

ialah deduktif dimulai dengan dasar teori yang menyusun suatu hipotesis 

dilanjutkan dengan observasi terkait (Putricahyani, 2012:39). Pola pikir jenis ini 

melakukan pengujian hipotesis dengan data-data spesifik, dimulai pada hal yang 

bersifat umum dan kemudian dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian, 

baik berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, 

sikap hidup, dan sebagainya, yang dapat menjadi sumber data penelitian (Burhan, 

2013). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perbankan yang 
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tercatat di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah tahun 2012-2015, 

karena pada tahun tersebut jumlah perusahaan yang melakukan pelaporan CSR 

mengalami peningkatan. 

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 ialah 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015, serta 

menyediakan laporan tahunan dan  laporan keberlanjutan berstandar GRI G4 pada tahun 

2012-2015. 

Tabel 3.1 Kriteria sampel 
No. Kriteria Jumlah Perusahaan 

1. Jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI  

43 

2. Perusahaan yang tidak menyediakan laporan 

tahunan pada tahun 2012-2015. 

(12) 

3. Perusahaan yang tidak menyediakan laporan 

keberlanjutan berstandar GRI G4 periode 

2012-2015 

(23) 

Jumlah perusahaan 8 

Jumlah n observasi 

 ( Tahun x Jumlah Perusahaan) 

 

32 

 

Perusahaan yang memenuhi kriteria populasi tersebut disajikan pada Tabel 

3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No KODE ENTITAS 

1.  BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

2.  BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

3.  BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

4.  BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 

5.  BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

6.  BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk 

7.  BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 

8.  NISP PT Bank OCBC NISP Tbk. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni 

data kuantitatif yang diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya yang berlokasi di Jalan MT. Haryono no. 165, Malang. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa annual report dan sustainability 

report pada perusahaan perbankan untuk periode 2012-2015 yang terdaftar di BEI. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

dokumentasi, yaitu dengan mengunduh data berupa laporan tahunan dan data-data 

yang diperlukan dari website perusahaan, publikasi BEI, dan website 

www.sahamok.com.  Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri Annual 

Report dan Sustainability Report dari perusahaan yang dijadikan sampel.  

 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, 

variabel independen, dan variabel moderating. 

1. Variabel bebas (independen), 

Variabel bebas merupakan variabel yang dapat menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lainnya. Pada penelitian ini Corporate Social 

Responsibility digunakan sebagai variabel independen (X1). 

2. Variabel moderating (pemoderasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sahamok.com/


50 
 

Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Pada 

penelitian ini profitabilitas digunakan sebagai variabel pemoderasi (X2). 

3. Variabel dependen  

Berlawanan dengan independen, ini merupakan variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai Perusahaan digunakan sebagai 

variabel dependen dalam penelitian ini (Y). 

 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

3.5.2.1 Variabel bebas (Independen) 

Corporate Social Responsibility merupakan praktik kegiatan bisnis yang 

tidak hanya terfokus pada keuntungan finansial saja, melainkan juga untuk 

membangun sosial ekonomi kawasan secara menyeluruh, melembaga, dan 

berkelanjutan. Variabel ini diukur dengan Corporate Social Responsibility Index 

(CSRI) dengan menggunakan acuan Global Reporting Index Guideliness (GRI-

G4). Penghitungan CSR dilakukan dengan  memberikan skor 0 (nol) apabila 

perusahaan tidak mengungkapkan item yang tercantum didalam daftar pertanyaan, 

dan Skor 1 (Satu) apabila perusahaan mengungkapkan item yang tercantum 

didalam daftar pertanyaan. Dalam standar GRI-G4 terdapat 3 fokus pelaporan 

berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, sosial sebagai dasar Sustainability 

Reporting. Dalam GRI terdapat beberapa indikator yaitu: 

1) Indikator Kinerja Ekonomi: 

a. Kinerja Ekonomi 

b. Keberadaan Pasar 

c. Dampak Ekonomi Tak Langsung 
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d. Praktik Pengadaan 

2) Indikator Kinerja Lingkungan: 

a. Bahan 

b. Energi 

c. Air 

d. Keanekaragaman hayati 

e. Emisi 

f. Efluen dan Limbah 

g. Produk dan Jasa 

h. Kepatuhan 

i. Transportasi 

j. Lain-lain 

k. Asesmen Pemasok atas Lingkungan 

l. Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 

3) Indikator Kinerja Sosial: 

a. Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja 

b. Hak Asasi Manusia 

c. Masyarakat 

d. Tanggung Jawab atas Produk 

Rumus : 

 

Keterangan: 

CSRI j  : Indeks pengungkapan CSR oleh Perusahaan 

n j  : Jumlah item untuk perusahaan, nj = 91 (Skor maksimal) 

𝚺 X ij  : Total jumlah pengungkapan CSR oleh perusahaan. 

 

3.5.2.2 Variabel Moderasi 

Profitabilitas (PRFT) merupakan variabel moderating dalam penelitian 

ini, disimbolkan dengan (X₂). Profitabilitas adalah Return on Assets (ROA) 

yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan, selama 

periode 2012-2015. ROA menunjukkan perbandingan laba setelah pajak dan 

total aset perusahaan. Rumus profitabilitas : 
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ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3.5.2.3 Variabel Dependen 

Penelitian ini menggunakan PBV untuk mengukur nilai perusahaan. 

PBV adalah salah satu indikator terpenting dalam investasi yang sering dipakai 

sebagai alat analisis sekuritas. Rasio PBV diartikan sebagai perbandingan nilai 

pasar suatu saham terhadap nilai buku perusahaan, sehingga dapat diketahui 

apakah tingkat harga saham overvalued atau undervalued. 

PBV =     
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

3.6 Metode Analisis 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Pelaksanaan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan atas 

model regresi yang digunakan agar meminimalisir bias data. Selain itu uji 

asumsi klasik juga bertujuan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi 

yang digunakan tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas, serta 

data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali,2006). 

 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Uji 

T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jadi 
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apabila asumsi ini diabaikan maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. 

Pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan 

tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ialah 

dengan melihat probabilitas asymp.sig. Apabila asymp.sig (2-tailed) > 0,05 

maka data yang diolah berdistribusi normal. Sedangkan apabila probabilitas 

asymp.sig (2-tailed) < 0,05 maka data yang diolah berdistribusi tidak normal. 

 

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel 

bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik ialah model regresi yang tidak 

terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas berkorelasi, maka 

variabel ini tidak ortogonal. Multikolineritas dapat dilihat dengan Variance 

Inflation Factor (VIF). Bilamana nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance 

diatas 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas (Ghozali, 2006). 

 

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pelaksanaan Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah pada model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian dan residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain bersifat konstan, maka dinamakan 

Homoskedasitisitas.  

Untuk mengetahui heteroskedastisitas atau tidak, dapat dideteksi dengan 

melihat adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Deteksi ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara 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 analisis : 

a. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). Ini 

mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. 

b. Apabila pola yang dihasilkan tidak jelas, seperti titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini mengindikasikan terjadi 

homokedasitisitas. 

 

3.6.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), nilai perusahaan dan profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Standar pengukuran yang dipakai pada  

penelitian ini ialah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi. 

 

3.6.3 Analisis Regresi 

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan alat analisis 

statistik yakni : 
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1. Analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis). 

    Y = α + β₁X₁ + e 

2. Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis). 

 Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₁X₂ + e 

Keterangan : 

Y  = Nilai Perusahaan 

α   = Konstanta 

β₁ - β₃ = Koefisien Regresi 

X₁   = Corporate Social Responsibility 

X₂   = Profitabilitas 

X₁X₂ = Interaksi antara CSR dengan Profitabilitas 

E  = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

 

Uji interaksi atau lebih dikenal dengan nama Moderated Regression 

Analysis (MRA) ialah aplikasi khusus regresi linear berganda, yang mana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

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

Profitabilitas (X₂) merupakan variabel moderating sebab menggambarkan 

pengaruh Profitabilitas (X₂) dalam memoderasi hubungan CSR (X₁) dan Nilai 

Perusahaan (Y). 

 

3.6.4 Koefisien Determinasi dan Uji F 

Pada dasarnya analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan 

antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, gunanya 

untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata- rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. 

Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, 

nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan dianggap signifikan secara statistik 
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jika nilai uji statistiknya terletak didalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak) 

dan berlaku sebaliknya. 

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur kemampuan variabel X 

(Variabel Independen) dalam mempengaruhi variabel Y (Variabel dependen). 

Semakin besar koefisien determasi menunjukkan semakin baik kemampuan 

variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel 

dependen. Rumus perhitungannya sebagai berikut: 

 

Nilai koefisien determinasi mempunyai range antara 0 hingga 1. 

Semakin mendekati angka 1 maka semakin baik hasil regresi tersebut dan 

sebaliknya. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang dipakai fit atau 

tidak. Pengambilan keputusannya didasari oleh: 

1. Apabila F-hitung < F-tabel, artinya model regresi tidak fit (hipotesis 

ditolak) 

2. Apabila F-hitung > F-tabel, artinya model regresi fit (hipotesis diterima) 
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Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F 

pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 

(α = 5%). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, 

kesimpulannya model regresi tidak fit dan berlaku sebaliknya. 

 

3.6.5 Uji t 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan 

keputusannya didasari oleh: 

1. Apabila t-hitung < t-tabel, artinya variabel independen secara individual 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). 

2. Jika t-hitung > t-tabel, artinya variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 

Bisa juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing 

variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance 

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

hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), maksudnya secara 

individual variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen dan berlaku sebaliknya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di BEI. Periode penelitian tahun 2012-2015 yang memiliki kelengkapan 

data mengenai variabel CSR, variabel nilai perusahaan dan variabel profitabilitas 

agar dapat mendukung penelitian ini. Berdasarkan kriteria sampel yang ada, 

diperoleh 8 perusahaan dengan periode penelitian 4 tahun, sehingga terdapat 32 

sampel. Berikut ini gambaran umum terkait perusahaan Perbankan yang dijadikan 

sebagai obyek penelitian. 

 

4.1.1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) 

 
Gambar 4.1 Logo Bank BRI  

(bri.com) 

 

Bank Rakyat Indonesia (IDX:BBRI) adalah salah satu bank milik 

pemerintah yang didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria 

Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp En Spaarbank der 

Inlandsche Hoodfen atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi 

Purwokerto” pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai 

hari kelahiran BRI. 
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Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 

1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi 

perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% milik Pemerintah 

Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2003 Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk menjual 30% saham bank BRI sehingga menjadi perusahaan 

publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih 

digunakan sampai dengan saat ini. 

Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 

a) Tahun 2012: 75 item 

b) Tahun 2013: 53 item 

c) Tahun 2014: 35 item 

d) Tahun 2015: 32 item 

 

4.1.2 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) 

 
Gambar 4.2 Logo Bank BNI  

                                          (bni.co.id) 

 

Bank Negara Indonesia atau BNI (IDX:BBNI) adalah salah satu bank milik 

pemerintah yang didirikan pada tangga 5 Juli tahun 1946. BNI merupakan bank 

komersial tertua di Indonesia yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. PT 

Bank Negara Indonesia Tbk., didirikan oleh Margono Djojohadikusumo yang 
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merupakan anggota BPUPKI, lalu mendirikan bank sirkulasi/sentral yang 

bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang RI. 

Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 

a) Tahun 2012: 49 item 

b) Tahun 2013: 19 item 

c) Tahun 2014: 24 item 

d) Tahun 2015: 22 item 

 

4.1.3 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) 

 
Gambar 4.3 Logo Bank BTN  

                                             (btn.co.id) 

 

Bank Tabungan Negara atau BTN (IDX:BBTN) adalah salah satu bank 

milik pemerintah. Asal muasal BTN dimulai dengan didirikannya Postspaarbank 

di Batavia pada tahun 1897, namun pada tahun 1942 bank ini dibekukan oleh jepang 

dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau Chokinkyoku.  Setelah indonesia 

merdeka, bank ini diambil alih kembali oleh pemerintah RI dan berubah nama 

menjadi Kantor Tabungan Pos. Nama dan bentuk perusahaan mengalami perubahan 

beberapa kali, hingga akhirnya pada tahun 1963 diubah menjadi nama dan bentuk 

resmi yang berlaku saat ini. 

Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 
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a) Tahun 2012: 24 item 

b) Tahun 2013: 24 item 

c) Tahun 2014: 25 item 

d) Tahun 2015: 56 item 

 

4.1.4 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) 

 
Gambar 4.4 Logo Bank Danamon  

                                      (danamon.co.id). 

 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (IDX:BDMN) atau lebih dikenal dengan 

nama Bank Danamon ialah bank yang didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan 

nama awal PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 bank ini merubah namanya 

menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang 

memelopori pertukaran mata uang asing pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di 

bursa sejak tahun 1989.  

Krisis finansial di Asia tahun 1997 menyebabkan Bank Danamon 

mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Pemerintah meminta Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) untuk mengawasi bank ini dan menjadikan danamon 

sebagai bank yang diambil alih Pemerintah (BTO-Bank Take Over). Melalui BPPN 

pada tahun 1999 Pemerintah melakukan rekapitalisasi Bank Danamon sebesar Rp 

32 miliar dalam bentuk Surat Hutang Pemerintah (Government Bonds). Pada saat 

yang bersamaan beberapa bank BTO digabungkan menjadi satu dengan nama Bank 

Danamon. Hal ini merupakan salah satu bagian dari rencana restrukturisasi BPPN. 
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Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 

a) Tahun 2012: 53 

b) Tahun 2013: 22 

c) Tahun 2014: 25 

d) Tahun 2015: 17 

 

4.1.5 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) 

 
Gambar 4.5 Logo Bank Mandiri 

(bankmandiri.co.id) 

 

Bank Mandiri (IDX: BMRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang 

didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturasi 

perbanka oleh Pemerintah RI. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu 

Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor 

Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) digabungkan 

menjadi satu dengan nama Bank Mandiri, yang mana masing-masing bank tersebut 

memiliki peran yang tak perpisahkan dalam pembangunan perekonomian di 

Indonesia. 

Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 

a) Tahun 2012: 15 item 

b) Tahun 2013: 15 item 
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c) Tahun 2014: 34 item 

d) Tahun 2015: 41 item 

 

4.1.6 PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) 

 
Gambar 4.6 Logo Bank CIMB Niaga 

                                        (cimbniaga.com) 

 

PT Bank CIMB Niaga Tbk (IDX: BNGA) atau biasa dikenal dengan nama 

CIMB Niaga adalah sebuah bank swasta yang berdiri pada tanggal 26 September 

1955. Ketika sektor swasta di Indonesia dilanda krisis tahun 1969, Bank Niaga 

mampu bertahan dan berhasil mendapat jaminan dari Bank Indonesia. Tahun 1974, 

Bank Niaga kemudian merevisi rencana usahanya dan berganti menjadi bank umum 

agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Bank ini merupakan bank pembayar 

(payment bank) KSEI terbesar dari nilai transaksi, dan dengan pangsa pasar 11%. 

Tidak hanya itu, saat ini CIMB Niaga berada pada posisi  ketiga di Indonesia 

sebagai penyedia kredit pemilikan rumah terbesar. 

Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 

a) Tahun 2012: 24 item 

b) Tahun 2013: 18 item  

c) Tahun 2014: 19 item 

d) Tahun 2015: 21 item 
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4.1.7 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) 

 
Gambar 4.7 Logo Maybank 

                                        (maybank.com/) 

 

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (IDX: BNII) atau yang dikenal dengan 

Maybank ialah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan 

bagian dari salah satu  grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN 

bernama Malayan Banking Berhad (Maybank). Pada awalnya, bank ini bernama PT 

Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang secara resmi berdiri pada tanggal 15 

Mei 1959 serta mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988. Maybank 

mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Jakarta dan 

Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada tahun 1989.  

Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 

a) Tahun 2012: 24 item 

b) Tahun 2013: 19 item  

c) Tahun 2014: 22 item 

d) Tahun 2015: 12 item 

 

4.1.8 PT. Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) 

 
Gambar 4.8 Logo OCBC NISP 

(ocbcnisp.com) 
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Bank OCBC NISP (IDX:NISP) merupakan bank tertua keempat di 

Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV 

Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. Eksistensi OCBC NISP di industri 

Perbankan di Indonesia tidak lepas dari sosok Karmaka Surjaudaja (Presiden 

Direktur dan Presiden Komisaris periode 1971-1997)  dan Lelarati Lukman 

(Komisaris periode 1982-2011).  

Bank ini mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 1994, yang menjadikannya sebagai perusahaan go publik. Pada tahun 1997 

OCBC Bank – Singapura memilih Bank NISP untuk menjadi partner bisnis untuk 

mendirian Bank OCBC NISP (kemudian berganti nama menjadi OCBC Indonesia). 

Kantor pusat Bank juga dialih pindahkan ke Jakarta pada tahun 2005. Tujuannya 

adalah untuk mempermudah akses langsung ke pusat bisnis di Indonesia. 

Berikut adalah jumlah item pengungkapan CSR perusahaan selama tahun 

2012-2015: 

a) Tahun 2012: 61 item 

b) Tahun 2013: 64 item 

c) Tahun 2014: 21 item 

d) Tahun 2015: 18 item 
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4.2 Analisis Deskriptif 

Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yang diteliti, yaitu 

variabel CSR(X1), profitabilitas (X2) dan nilai perusahaan (Y). Berdasarkan hasil 

pengolahan data secara statistik, deskripsi variabel CSR (X1) yang terdiri dari nilai 

rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi perusahaan sampel 

selama tahun pengamatan disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Deskriptif Statistik Corporate Social Responsibility (X1)  
CSR12 CSR13 CSR14 CSR15 MAX MIN AVG 

BBRI 0,82 0,58 0,38 0,35 0,82 0,35 0,54 

BBNI 0,54 0,21 0,26 0,24 0,54 0,21 0,31 

BBTN 0,26 0,26 0,27 0,62 0,62 0,26 0,35 

BDMN 0,58 0,24 0,27 0,19 0,58 0,19 0,32 

BMRI 0,16 0,16 0,37 0,45 0,45 0,16 0,29 

BNGA 0,26 0,20 0,21 0,23 0,26 0,20 0,23 

BNII 0,26 0,21 0,24 0,13 0,26 0,13 0,21 

NISP 0,67 0,70 0,23 0,20 0,70 0,20 0,45 

MAX 0,82 0,70 0,38 0,62 0,82 0,35 0,54 

MIN 0,16 0,16 0,21 0,13 0,26 0,13 0,21 

AVG 0,45 0,32 0,28 0,30 0,53 0,21 0,34 

STDEV 0,24 0,20 0,06 0,16 0,20 0,07 0,11 

(Sumber data: Laporan Keberlanjutan di website resmi tiap perusahaan). 

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata 

pengungkapan CSR pada perusahaan Perbankan periode 2012-2015 sebesar 0,34. 

BBRI memiliki rata-rata jumlah pengungkapan CSR tertinggi yaitu 0,54., 

sedangkan BNII memiliki rata-rata jumlah pengungkapan indikator kinerja CSR 

terendah yaitu 0,21. Terdapat range perbedaan nilai yang cukup besar antara 
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perusahaan yang memiliki rata-rata tertinggi dengan perusahaan yang memiliki 

rata-rata terendah yakni selisihnya sebesar 0,33 (>50%) 

Pada tahun 2012, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR 

tertinggi adalah BBRI sebesar 0,82 dan terendah dimiliki oleh BMRI sebesar 0,16. 

Pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR tertinggi 

adalah NISP yakni sebesar 0,7 dan terendah dimiliki oleh BMRI sebesar 0,16. Pada 

tahun 2014, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR tertinggi adalah 

BMRI sebesar 0,38 dan terendah dimiliki oleh BNGA sebesar 0,21. Pada tahun 

2015, perusahaan yang memiliki jumlah pengungkapan CSR tertinggi adalah 

BBTN yaitu sebesar 0,62 dan terendah dimiliki oleh BNII sebesar 0,13.  

Terdapat range yang cukup besar diantara nilai rata-rata terendah dan nilai 

tertinggi disetiap tahun yakni 0,66 pada tahun 2012, 0,54 pada tahun 2013, 0,17 

pada tahun 2014, dan 0,49 pada tahun 2015. Secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa implementasi CSR pada tiap perusahaan belum dapat dikatakan baik, karena 

pada tahun pengamatan implementasi CSR perusahaan mengalami fluktuasi. 

Pada Tabel 4.1., nilai rata-rata pengungkapan indikator CSR seluruh 

perusahaan Perbankan tahun 2012-2015 adalah sebesar 0,34. Nilai tersebut lebih 

besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam 

pengungkapan indikator CSR sebesar 0,11. Nilai rata-rata sebesar 0,34 (31 dari 91 

item) dapat digunakan sebagai representasi kesuluruhan pelaksanaan CSR. Jadi, 

berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR 

pada perusahaan Perbankan belum cukup baik dikarenakan memiliki indeks di 

bawah 50% dari 91 item berdasarkan guidelines GRI-G4. 
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Tabel 4.2. Deskriptif Statistik Profitabilitas (X2) 

(dalam persen) 

  2012 2013 2014 2015 MAX MIN AVG 

BBRI 3,39 3,41 3,02 2,89 3,41 2,89 3,18 

BBNI 2,11 2,34 2,60 1,78 2,60 1,78 2,21 

BBTN 1,22 1,19 0,79 1,08 1,22 0,79 1,07 

BDMN 2,64 2,26 1,37 1,31 2,64 1,31 1,90 

BMRI 2,56 2,45 2,51 2,25 2,56 2,25 2,44 

BNGA 2,15 1,96 1,00 0,18 2,15 0,18 1,32 

BNII 1,17 1,24 0,51 0,76 1,24 0,51 0,92 

NISP 1,16 1,17 1,29 1,25 1,29 1,16 1,22 

MAX 3,39 3,41 3,02 2,89 3,41 2,89 3,18 

MIN 1,16 1,17 0,51 0,18 1,22 0,18 0,92 

AVG 2,05 2,00 1,64 1,44 1,96 1,14 1,78 

STDEV 0,82 0,78 0,94 0,85 0,81 0,91 0,79 

(Sumber data: Laporan Tahunan yang diperoleh dari www.idx.com) 

Berdasarkan Tabel 4.2., dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata ROA 

pada perusahaan perbankan periode 2012-2015 sebesar 1,78%. BBRI memiliki 

rata-rata ROA terbesar yaitu 3,18% sedangkan BNII memiliki rata-rata ROA 

terendah yaitu sebesar 0,92%. Selama tahun 2012-2015, perusahaan yang memiliki 

ROA tertinggi adalah BBRI yakni secara berturut-turut sebesar 3,39%, 3,41%, 

3,02% dan 2,89%. Pada tahun 2012 dan 2013 perusahaan dengan ROA terendah 

dimiliki oleh NISP yaitu sebesar 1,16% dan 1,17%. Pada tahun 2014 perusahaan 

dengan ROA terendah dimiliki oleh BNII yaitu sebesar 0,51% sedangkan tahun 

2015 ROA terendah dipegang oleh BNGA sebesar 0,18%.  

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa perusahaan BNGA secara 

konstan mengalami penurunan laba yang cukup besar pada tahun 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Berbeda dengan BBRI yang selama tahun pengamatan selalu menjadi peringkat 

teratas, hal itu berarti BBRI memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari 

perusahaan sampel lainnya dan menunjukkan performa terbaiknya selama 4 periode 

pengamatan.  

Pada tabel 4.2., nilai rata-rata nilai ROA seluruh perusahaan Perbankan 

tahun 2012-2015 adalah sebesar 1,78%. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan 

dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam nilai ROA sebesar 0,79%. 

Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari nilai ROA relatif kecil atau penyebaran 

data yang rendah dan normal. Artinya, perusahaan perbankan memiliki kemampuan 

yang tidak jauh berbeda dalam menghasilkan kinerja profitabilitas.  

Selama 4 periode pengamatan, secara umum perusahaan belum dapat 

dikatakan mampu mengelola perusahaannya dengan baik. Hal ini dikarenakan 

banyak perusahaan yang memiliki nilai rata-rata ROA berada dibawah rata-rata 

keseluruhan yakni 1,78% . Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA dinilai kurang baik karena perusahaan belum mampu 

memaksimalkan asetnya untuk meningkatkan profitabilitas. 
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Tabel 4.3. Deskriptif Statistik Nilai Perusahaan (Y) 

  2012 2013 2014 2015 MAX MIN AVG 

BBRI 2,64 2,25 2,94 2,49 2,94 2,25 2,58 

BBNI 1,59 1,54 1,86 1,19 1,86 1,19 1,55 

BBTN 1,46 0,80 1,04 0,99 1,46 0,80 1,07 

BDMN 1,90 1,16 1,32 0,90 1,90 0,90 1,32 

BMRI 2,11 2,06 2,25 1,81 2,25 1,81 2,06 

BNGA 1,22 0,89 0,74 0,52 1,22 0,52 0,84 

BNII 2,36 1,52 0,96 0,74 2,36 0,74 1,39 

NISP 1,47 1,27 1,07 0,94 1,47 0,94 1,19 

MAX 2,64 2,25 2,94 2,49 2,94 2,25 2,58 

MIN 1,22 0,80 0,74 0,52 1,22 0,52 0,84 

AVG 1,84 1,44 1,52 1,20 1,93 1,14 1,50 

STDEV 0,50 0,52 0,76 0,64 0,57 0,59 0,57 

(Sumber data: Laporan Tahunan yang diperoleh dari www.idx.com) 

Berdasarkan Tabel 4.3., dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata nilai 

perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV pada perusahaan perbankan periode 

2012-2015 sebesar 1,5. BBRI memiliki rata-rata PBV terbesar yaitu sebesar 2,58 

sedangkan BNGA memiliki rata-rata PBV terendah sebesar 0,84. Pada tahun 2012, 

perusahaan yang memiliki PBV tertinggi adalah BBRI sebesar 2,64 dan terendah 

dimiliki oleh BNGA sebesar 1,22. Pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki 

PBV tertinggi adalah BBRI sebesar 2,25 dan terendah dimiliki oleh BBTN sebesar 

0,80. Pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki PBV tertinggi adalah BBRI yaitu 

2,94 dan terendah dimiliki oleh BNGA yaitu sebesar 0,74. Pada tahun 2015, BNGA 

juga memperoleh PBV terendah sebesar 0,54. Sementara BBRI tetap berada 

diposisi puncak sebesar 2,49.  

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa PBV BBRI dinilai cukup stabil 

dan baik karena selama tahun 2012-2015 berada diatas 2. Disisi lain BDMN, 
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BNGA, BNII dan NISP nilai PBV-nya secara konstan mengalami penurunan 

sedangkan 4 perusahaan lainnya mengalami fluktuasi. 

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa separuh dari jumlah 

perusahaan sampel  mengalami penurunan PBV dari tahun ke tahun, ini berarti 

harga saham BDMN, BNGA, BNII dan NISP semakin menurun. Hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa kinerja manajemen perusahaan semakin memburuk, maka 

dari itu para investor dipasar memandang perusahaan tersebut memiliki prospek 

kurang baik sehingga harga saham menjadi rendah. 

Pada tabel 4.3., nilai rata-rata nilai PBV seluruh perusahaan Perbankan 

tahun 2012-2015 adalah sebesar 1,5. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan 

dengan nilai standar deviasi rata-rata perusahaan dalam nilai ROA sebesar 0,57. 

Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari nilai PBV relatif kecil atau penyebaran 

data yang rendah dan normal. Artinya, perusahaan perbankan memiliki kemampuan 

yang tidak jauh berbeda dalam menghasilkan nilai perusahaan.  

Selama 4 periode pengamatan, secara umum perusahaan belum dapat 

dikatakan mampu mengelola perusahaannya dengan baik. Hal ini dikarenakan 

masih ada beberapa perusahaan yang memiliki nilai rata-rata PBV berada dibawah 

rata-rata keseluruhan yakni 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan PBV dinilai kurang baik karena perusahaan belum mampu 

memaksimalkan harga sahamnya dipasar. 
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4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi 

yang diperlukan untuk dilakukannya analisis regresi linear berganda terpenuhi. Uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random 

yang kontinyu (Anto, 1986). Kurva yang menggambarkan distribusi normal 

adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel 

penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian 

Normal P-P Plot regression terhadap model yang digunakan. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. dan Tabel 4.4: 

Gambar 4.9. Distribusi Normal Pengujian Normalitas P-P Plot Regression 

 
 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 
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Tabel 4.4. One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,37487718 

Most Extreme Differences 

Absolute ,109 

Positive ,099 

Negative -,109 

Kolmogorov-Smirnov Z ,618 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,840 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 

Berdasarkan dari gambar tersebut diketahui bahwa data yang akan diuji 

berdistribusi normal. Ditunjukan oleh titik-titik yang menyebar disekitar diagonal, 

dan pola penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Selain itu dibuktikan oleh 

nilai signifikansi sebesar 0,840 atau di atas 0,05. 

 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau 

dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Uji 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF dengan 
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angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian 

masing-masing variabel bebas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5. Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel bebas 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

CSR (X1) 0.183 5.460 

ROA (X2) 0.217 4.600 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 

Hasil pengujian pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel 

CSR sebesar 0,183 dan nilai profitabilitas sebesar 0,217. Kedua variabel memiliki 

nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF untuk CSR adalah 

5,460 dan VIF untuk profitabilitas adalah 4,600. Kedua variabel memiliki nilai 

lebih kecil dari 10,00 atau dalam arti lain nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi ini. 

 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 

variabel bebas, atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya 

nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji Scatter Plot. Pengujian 

kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 
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Gambar 4.10. Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas 

 
 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) 

atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas. 

 

4.4 Analisis Regresi 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel independen, yaitu CSR (X1) dan profitabilitas (X2) sebagai variabel 

pemoderasi terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan (Y). Dengan 

menggunakan SPSS Ver. 21 Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan 4.7: 
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Sederhana (Hipotesis I) 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.7. adalah 

sebagai berikut: 

Y = 1,069 + 1,283 X1 + e 

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien 

konstanta adalah nilai 1,069, hal ini dapat diartikan apabila variabel nilai X1 (CSR) 

konstan, maka besar nilai variabel terikat (Y) menjadi 1,069, sedangkan nilai 

koefisien regresi CSR (X1) sebesar 1,283 yang berarti apabila CSR meningkat satu 

satuan maka nilai perusahaan akan meningkat 1,283 satuan. Persamaan regresi 

menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi CSR (X1) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan, artinya semakin meningkat CSR yang 

dilakukan maka Nilai Perusahaan juga semakin meningkat.  

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda (Hipotesis II) 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,343 ,339  1,010 ,321 

CSR ,482 ,906 ,140 ,532 ,599 

ROA ,568 ,179 ,766 3,173 ,004 

Mod2 -,025 ,409 -,023 -,061 ,952 

a. Dependent Variable: PBV 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.7. adalah 

sebagai berikut: 

Y = 0,343 + 0,482 X1 + 0,518 X2 + (-0,025) X3 + e 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,069 ,222  4,805 ,000 

CSR 1,283 ,584 ,372 2,197 ,036 
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Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta 0,343. Dapat 

diartikan apabila variabel bebas CSR, ROA dan Interaksi CSR-ROA (Mod) 

konstan, maka besar nilai variabel Y (PBV) adalah menjadi 0,343. Sedangkan nilai 

koefisien regresi CSR (X1) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,482 terhadap 

nilai perusahaan, artinya semakin luas pengungkapan CSR yang dilakukan maka 

semakin berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berlawanan dengan itu, 

Interaksi CSR dengan profitabilitas (mod), mempunyai koefisien regresi sebesar -

0,25 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel interaksi, maka 

akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,25. 

 

4.5 Uji F (Uji Goodness of Fit) 

Uji F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari 

analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga sesuai 

atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan 

jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga 

dikatakan sebagai berikut: 

a. H0 ditolak jika F hitung > F tabel 

b. H0 diterima jika F hitung < F tabel 

Tabel 4.8. Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,920 3 2,640 16,968 ,000b 

Residual 4,357 28 ,156   

Total 12,277 31    
a. Dependent Variable: PBV 
b. Predictors: (Constant), Mod2, ROA, CSR 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh nilai F hitung 

sebesar 16,968 sedangkan F tabel (α = 0.05 ; db regresi = 3 : db residual = 28) 

adalah sebesar 3,33. Karena F hitung > F tabel yaitu 16,968 > 3,33 atau nilai Sig. F 

(0,000) < α = 0.05 maka model analisis regresi adalah signifikan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk menguji Profitabilitas 

adalah model yang fit. Persamaan regresi dapat dinyatakan signifikan yang berarti 

bahwa Profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA dan CSR secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

4.6 Uji Koefisiensi Determinasi (𝑹2) 

Tabel 4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis I 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 ,372a ,139 ,110 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 

 

Tabel 4.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis II 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 ,803a ,645 ,607 

(Sumber data: hasil pengujian SPSS) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.9 dan 

4.10. diperoleh hasil R 2 (koefisien determinasi) secara berturut-turut sebesar 0,139 

atau 13,9% dan 0,645 atau 64,5%. Nilai tersebut berarti kemampuan variabel bebas 

yaitu CSR (X1) dalam menjelaskan variabel terikat (Y) adalah sebesar 13,9% dan 

sisanya 76,1% variabel Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Setelah adanya variabel moderasi 
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(ROA)  hasil R 2 (koefisien determinasi) mengalami peningkatan menjadi 64,5%. 

Nilai tersebut berarti kemampuan variabel bebas yaitu CSR (X1) dan ROA (X2)  

dalam menjelaskan variabel terikat (Y) adalah sebesar 64,5% dan sisanya sebesar 

35,5% variabel Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu CSR terhadap 

variabel PBV, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,372. Sedangkan nilai CSR 

terhadap PBV yang di moderasi oleh ROA memiliki nilai R (koefisien korelasi) 

sebesar 0,803. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

bebas yaitu CSR (X1), ROA (X2) dengan PBV (Y) termasuk dalam kategori kuat 

karena berada diatas 0,8. 

 

4.7 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah. Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis yang 

dibuat oleh peneliti. Uji t atau t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka 

hasilnya signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung 

< t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 

diterima dan H1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada halaman 75 (Tabel 4.6 

dan 4.7). 
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H1: CSR berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

Pada halaman 75 (tabel 4.6) hasil uji signifikan diperoleh perhitungan yaitu 

t hitung variabel CSR sebesar 2,197 dan nilai t tabel (α = 0.05; db residual = 29) 

adalah sebesar 1,699. maka selanjutnya akan terlihat bahwa nilai t hitung yang 

diperoleh lebih besar dari nilai t tabel atau 2,197 > 1,699. Kemudian terlihat pula 

bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas atau 0,036 > 0,05 ini berarti H1 

diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

 

H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan CSR 

terhadap Nilai Perusahaan  

Pada halaman 75 (tabel 4.7) dapat dilihat bahwa variabel moderasi 

menunjukkan t hitung = -0,61. Sedangkan t tabel (α = 0.05; db residual = 29) adalah 

sebesar 2,045. Karena t hitung < t tabel yaitu -0,61< 2,052 dan sig. (0,480) > α = 

0.05 maka pengaruh X2 (profitabilitas) terhadap hubungan CSR dengan Nilai 

Perusahaan adalah negatif dan tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H2 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan dalam memoderasi hubungan CSR terhadap Nilai Perusahaan.  

Pada model regresi yang dimoderasi oleh profitabilitas menghasilkan 

koefisien b2 yang dinyatakan signifikan sedangkan koefisien b3 dinyatakan tidak 

signifikan. Variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam 
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model hubungan yang dibentuk, artinya profitabilitas lebih berpengaruh secara 

langsung terhadap nilai perusahaan dibandingkan menjadi variabel moderasi. 

 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian variabel CSR terhadap Nilai Perusahaan 

yang diukur dengan PBV, dapat diketahui bahwa variabel CSR berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kusumadilaga (2010), Susanti et al. (2012), 

Suharto (2015), Riana (2015), dan Kalsum (2017), dan Murnita (2018). 

Kusumadilaga (2010) menunjukkan bahwa besar kecilnya  praktik CSR 

mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Apabila perusahaan 

dapat memaksimalkan manfaat yang diterima stakeholder maka akan timbul 

kepuasan bagi stakeholder yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian dari Kalsum (2017) yang 

mengatakan hal yang serupa. 

Dalam teori pemangku kepentingan, manajer akan memaksimalkan 

keuntungan dan meminimalkan kerugian bagi pemangku kepentingan sementara 

mereka membuat keputusan untuk mencapai kesejahteraan semua pihak, sebab 

memaksimalkan manfaat akan memuaskan pemangku kepentingan yang pada 

akhirnya mampu meningkatkan nilai perusahaan (Susanti et al. 2012). 
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Sementara itu, hasil ini sejalan dengan teori signaling yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya. Suharto (2015) mengungkapkan bahwa Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti 

bahwa adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

perusahaan mendapatkan respon positif dari investor, sehingga banyak investor 

yang berminat untuk berinvestasi pada perusahaan, yang kemudian 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa para investor di Indonesia 

telah mempertimbangkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga 

kebutuhan akan informasi tanggung jawab sosial merupakan salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila perusahaan 

memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang baik, maka akan muncul 

kepercayaan dari investor sehingga direspon positif melalui peningkatan harga 

saham perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, akan meningkatkan 

nilai perusahaan (Rustiarini, 2010). 

Adanya pengungkapan CSR ini memberikan suatu bukti kepada para 

stakeholder bahwa perusahaan tersebut memiliki andil yang besar dalam 

kesejahteraan lingkungan sekitarnya. Ketika perusahaan turut mementingkan 

stakeholder maka hal ini dapat memungkinkan meningkatnya kepercayaan dari 

stakeholder bahwa suatu perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka 

panjang dan akan memberikan legitimasi atau kepercayaan kepada perusahaan 

(Yahya, 2018). Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan, 

maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Pelaksanakan dan pengungkapkan 
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CSR akan diapresiasi positif oleh stakeholder yang ditunjukkan dengan 

peningkatan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham dan laba 

perusahaan (Murnita, 2018). 

Disisi lain hasil ini bertentangan dengan penelitian dari Winarti dan 

Imron (2012) mengatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, karena kualitas pengungkapan CSR pada perusahaan masih sangat 

rendah dan belum mengikuti standar yang ada. Irwansyah et al. (2018) juga 

mengungkapkan bahwa banyak perusahaan yang pengungkapan CSR-nya belum 

berstandar GRI G3.  

Penerapan CSR dianggap masih baru, sehingga pelaporan CSR belum 

dihargai oleh investor (Stacia dan Juniarti,2015). Selain itu, investor di Indonesia 

membeli dan menjual saham tanpa memperhatikan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang. Investor lebih memilih membeli atau menjual 

saham dengan melihat pasar ekonomi, sehingga investor lebih memilih membeli 

dan menjual saham secara harian. Sedangkan pengaruh CSR merupakan strategi 

yang tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek, melainkan strategi perusahaan 

dalam jangka panjang yang berupaya untuk menjaga keberlangsungan 

perusahaan (Christiantoro, 2018). 

 

4.8.2 Pengaruh CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan   

         Profitabilitas  Variabel Moderating 

Berdasarkan hasil pengujian variabel CSR terhadap Nilai perusahaan  

(PBV) yang dimoderasi oleh profitabilitas (ROA), dapat diketahui bahwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Profitabilitas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap hubungan 

CSR terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Susanti et al. (2010), Yustisia (2014), Ghifari et al. (2016) 

dan  Ramona (2017), namun tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Bawafi 

dan Prasetyo (2017), Irwansyah (2018), Setianingrum (2015), Kalsum (2017), 

dan Murnita et al. (2018). 

Suharto (2007) dan Ramona (2017) mengatakan penyebab tidak 

berpengaruhnya profitabilitas sebagai variabel moderating di dalam hubungan 

antara pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan antara lain dikarenakan 

banyaknya perusahaan yang masih tergolong perusahaan ekonomis/ pelit. 

Perusahaan ekonomis/pelit ialah perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

namun anggaran CSR nya rendah (Suharto,2007). Untuk itu, meskipun 

profitabilitasnya meningkat belum tentu diimbangi oleh perluasan 

pengungkapan CSR. 

Perluasan kinerja CSR dianggap akan meningkatkan biaya operasi yang 

mampu menurunkan profit perusahaan, seperti memberi insentif kepada para 

karyawan dan membuka yayasan. Perluasan CSR juga dinilai akan 

memperbanyak tugas yang ada. Masih banyak investor yang beranggapan bahwa 

perusahaan bukan sebuah tambang amal, sehingga tidak ada kewajiban untuk 

menyelesaikan masalah sosial. Amal dianggap sebagai sebuah beban bagi 

perusahaan. Alasan bahwa beberapa pemimpin perusahaan menganggap praktik 

CSR sebagai beban bagi perusahaan adalah karena mereka masih berpegang 
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teguh pada konsep manajemen tradisional dan tidak menyadari pentingnya CSR 

bagi keberlanjutan perusahaan (Wang, 2014). 

Masih ada banyak shareholder yang memiliki wawasan minim tentang 

manfaat kegiatan CSR. Perusahaan perlu melakukan pengkomunikasian 

tanggung jawab sosial dengan baik, agar ditangkap sebagai sesuatu yang perlu 

diperhatikan oleh para pemangku kepentingan dan praktik pelaksanaannya dapat 

tepat sasaran. Tidak disalah persepsikan dapat mengurangi profitabilitas tetapi 

justru dipandang sebagai investasi sementara yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan profitabilitas itu sendiri (Puspaningrum, 2014). 

Corporate Social Responsibility tidak meningkatkan nilai perusahaan 

pada saat profitabilitas perusahaan tinggi, dan sebaliknya CSR tidak 

menurunkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas rendah. Profitabilitas tidak 

berpengaruh dalam hubungan antara CSR dan nilai perusahaan karena 

perusahaan tidak selalu mempertimbangkan biaya yang terkait dengan tanggung 

jawab sosial ketika profitabilitas meningkat atau ketika perusahaan 

menghasilkan laba. Jadi, pada setiap tingkat profitabilitas tidak dapat 

mempengaruhi hubungan antara CSR dan nilai perusahaan (Susanti et al. 2010). 

Hal ini disebabkan karena perluasan pengungkapan CSR bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor keuangan saja. 

Hasil penelitian Helen dan Raymond (2015) menunjukkan bahwa 

profitabilitas bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perluasan 

pengungkapan CSR. Kesadaran dan tingginya kepedulian bank terhadap seluruh 

komunitas, masyarakat dan semua pemangku kepentingan memegang peranan 
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penting dalam perluasan praktik CSR. Bank of China Hong Kong Limited 

(BOCHK) dan Hang Seng Bank Limited (Hang Seng) memiliki total aset, total 

ekuitas, total deposit, dan laba sebelum serta sesudah pajak yang jauh lebih 

rendah dari HSBC, tetapi kedua perusahaan ini melakukan pelaksanaan CSR 

yang lebih baik. Berdasarkan kasus tersebut maka profitabilitas dianggap tidak 

berpengaruh terhadap hubungan CSR dengan nilai perusahaan. 

Faktor lain yang menyebabkan luas atau tidaknya pengungkapan 

Corporate Social Responsibility adalah hukum dinegara terkait. Ada banyak 

perusahaan yang gagal dalam menegakkan standar tanggung jawab sosial yang 

baik di negara-negara berkembang, dengan alasan menyesuaikan pada hukum 

negara tempat beroperasi. Tekanan kompetitif untuk investasi asing di antara 

negara-negara berkembang menyebabkan Pemerintah sulit untuk menegakkan 

kepatuhan terhadap hak asasi manusia atau standar lingkungan. Hal tersebut 

akan berpengaruh terhadap ketertarikan dalam berinvestasi (Doane, 2005). 

Pernyataan ini berkaitan dengan hasil penelitian Kusumadilaga (2010) yang 

membandingkan perluasan pengungkapan CSR sebelum dan sesudah 

diberlakukannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setelah 

adanya undang-undang tersebut, luas pengungkapan CSR menjadi meningkat, 

yang pada awalnya bersifat sukarela (Voluntary) menjadi mandatory bagi 

perusahaan. 

Meskipun demikian, berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.7 dapat 

dilihat bahwa Profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap nilai perusahaan (sig. 0,04). Hal tersebut berarti 
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investor tidak melihat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR, 

tetapi mereka lebih merespon terhadap peningkatan profitabilitas secara 

langsung terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, ketika profitabilitas tinggi 

maka nilai perusahaan juga akan tinggi dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan 

teori signaling, yang mana apabila profitabilitas tinggi maka memberikan sinyal 

kepada investor bahwa prospek perusahaan semakin baik. Para investor 

kemudian tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, 

sehingga permintaan atas saham meningkat. Permintaan saham yang meningkat 

akan menyebabkan harga saham semakin tinggi yang kemudian mampu 

meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. 

Contoh nyata yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah kasus BDO 

Seidman dan Nike. Ketika kondisi keuangan perusahaan BDO Seidman sedang 

memburuk, pihak manajemen perusahaan memberitahukan karyawannya 

mengenai adanya perubahaan sistem kerja. Karyawan BDO boleh bekerja 

dimanapun dan kapanpun yang mereka inginkan. Tujuannya adalah untuk 

mencegah terjadinya layoffs. Perusahaan ini memilih untuk mempertahankan 

karyawannya dan pindah ke kantor yang lebih kecil untuk meminimalisir 

pengeluaran. Perusahaan yang sekarang dikenal dengan nama BDO USA ini, 

berhasil menduduki peringkat ke-5 sebagai perusahaan akuntan internasional 

terbesar di dunia dengan lebih dari 1.400 kantor cabang di 135 negara. 

Perusahaan lainnya yang juga melakukan hal serupa adalah Capital One. 

Perusahaan ini pindah ke kantor yang lebih kecil dengan mengizinkan telework. 
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Langkah tersebut berhasil menekan pengeluaran perusahaan sebesar 20% dan 

menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja secara paksa (Cascio, 2014). 

Berlawanan dengan kasus diatas, pada tahun 2007 terjadi unjuk rasa yang 

dilakukan oleh buruh pabrik PT. Hardaya Aneka yang memproduksi sepatu 

Nike. Unjuk rasa tersebut dilakukan dalam rangka menuntut kenaikan gaji sesuai 

dengan peraturan upah minimum baru, yaitu dari 2.26$/hari menjadi 2.46$/hari. 

Berdasarkan laporan dari audit publik pabrik, rendahnya upah tersebut 

disebabkan karena perusahaan sedang mengalami kesulitan finansial. Hal ini 

sangat kontras jika melihat gaji CEO Nike yang menyentuh angka 5 juta dollar 

AS dan keuntungan Nike yang mencapai 673 juta dollar AS pada tahun 2006 

(Anugraha, 2017). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Wahyudi et al. (2016), Lubis et 

al. (2017), patricia et al. (2018), Ramadhani et al. (2018), Perdana (2017), 

Sukarya dan Baskara (2019), Sutama dan Lisa (2018), Dewi dan Sudiartha 

(2017). Tetapi membantah hasil penelitian dari Tarima et al. (2016). 

 

4.9 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Penelitian ini hanya menilai konsep tanggung jawab sosial (CSR) sebatas 

dari pengungkapan indikator Corporate Social Responsibility yang terdapat 

didalam laporan keberlanjutan, bukan pada aktivitas sosialnya. 

b) Koefisien R2 pada pengujian hipotesis I sebesar 13,9% sehinga peran 

Corporate Social Responsibility dalam menjelaskan nilai perusahaan masih 
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tergolong sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya variabel lain yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan tidak diteliti pada penelitian ini.  

Variabel tersebut diantaranya ialah profitabilitas, ukuran perusahaan, 

struktur modal, likuiditas dan sebagainya. 

 

4.10 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel CSR, Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2015, menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan Profitabilitas berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap hubungan antara CSR dan Nilai Perusahaan. Implikasi 

dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a) Implikasi Praktis 

Perusahaan sebaiknya memfokuskan pada peningkatan profitabilitas dan 

pengungkapan CSR, tidak sebatas karena adanya tuntutan maupun sekedar 

menjalankan kewajiban. Semakin besar profitabilitas (ROA) maka kinerja 

perusahaan dinilai semakin baik sebab memiliki return yang semakin besar, dan 

menarik minat investor sehingga harga saham akan semakin tinggi. Perusahaan 

yang mengungkapkan CSR juga akan lebih menarik minat investor dikarenakan 

perusahaan tersebut tidak hanya berfokus terhadap kegiatan operasionalnya 

saja, tetapi juga peduli terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya sehingga baik 

bagi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Ketika perusahaan sudah 
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memiliki citra yang baik maka investor tidak ragu untuk menanamkan modal 

yang nantinya berimplikasi terhadap meningkatnya nilai perusahaan. 

b) Implikasi Kebijakan 

Penelitian ini memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan (manajemen 

perusahaan) dalam mengevaluasi penerapan pengungkapan CSR, Nilai 

perusahaan dan profitabilitas pada perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengungkapan 

CSR yang sesuai dengan standar GRI-G4 mampu meningkatkan nilai 

perusahaan. 

c) Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang keuangan yakni 

memperoleh bukti empiris bahwa pengungkapan Corporate Social 

Resposibility (CSR) dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan 

profitabilitas sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memperkuat hubungan 

CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan dasar 

pengembangan bagi penelitian selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan berdasarkan teori pendukung yang dibahas 

pada  penelitian ini
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel CSR dan 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variable moderasi. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah variabel CSR (X1), profitabilitas (X2) yang 

diproyeksikan dengan ROA, sedangkan variabel terikat berupa nilai perusahaan 

yang diukur dengan PBV (Y). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin besar CSR yang dilakukan dan diungkapkan oleh 

perusahaan maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya ialah kualitas pengungkapan, persepsi dan 

kecenderungan investor dalam membeli saham. 

2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi 

hubungan CSR terhadap nilai perusahaan Perbankan yang tercatat di BEI 

tahun 2012-2015. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang tergolong 

perusahaan ekonomis dan adanya kemungkinan pengkomunikasian CSR 

yang kurang baik. Perluasan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak 

hanya dipengaruhi sisi keuangan saja, tetapi juga hukum yang berlaku serta 

tingkat kepedulian terhadap para stakeholder-nya. Jadi, Profitabilitas pada 

penelitian ini hanya bertindak sebagai variabel prediktor. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan alat ukur nilai 

perusahaan lain seperti Tobins q dan Price Earning Ratio sebagai variabel 

penelitian selanjutnya. Tidak hanya itu, diharapkan juga alat ukur 

profitabilitas diteliti lebih dalam dengan alat ukur lain seperti Return on 

Equity, Gross Profit Margin, dan Net Profit Margin. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat  meningkatkan profitabilitas dan memperluas 

pengungkapan CSR-nya, yang selanjutnya pada jangka panjang mampu 

meningkatkan reputasi. Peningkatan tersebut akan berdampak positif pada 

kepercayaan investor.  

3. Bagi Investor  

Diharapkan lebih memperhatikan aspek CSR sebagai pertimbangan 

sebelum melakukan investasi selain mempertimbangkan aspek finansial. 

4. Bagi pemerintah 

Pemerintah juga perlu mengeluarkan sebuah peraturan yang mengikat yang 

ditujukan bagi pelaksanaan CSR untuk Perbankan di Indonesia. Untuk 

mendorong pelaksanaan CSR yang lebih banyak. 
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